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Szanowni Czytelnicy, 
 

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zakupił w Chinach półprzemysłową 
instalację do suchego odkamieniania urobku węgla kamiennego. Instalacja ta obejmująca moduł 
wzbogacania składający się z powietrznego stołu koncentracyjnego oraz dobudowane moduły 
klasyfikacji, rozdrabniania oraz zasilania, została na podstawie stosownych uzgodnień, posadowiona 
na terenie Zakładu Górniczego Sobieski wchodzącego w skład Tauron Wytwarzanie S.A. Począwszy 
od 2012 roku prowadzone są badania implementacji procesu suchego odkamieniania metodą rozdziału 
na powietrznym stole koncentracyjnym, przez Centrum Gospodarki Odpadami i Zarządzania 
Środowiskowego – Oddział Zamiejscowy w Katowicach. 

Doświadczenia zdobyte podczas ćwierćtechnicznych prób rozdziału kamienia od substancji 
węglowej pozwoliło na dokonanie modyfikacji technicznych stołu tworząc tzw. technologię IMBiGS. 
Technologia ta wzbudziła ogromne zainteresowanie jednostek zajmujących się wydobyciem węgla 
kamiennego. 

Rezultaty dotychczasowych prac badawczych były publikowane w czasopismach i na krajowych 
konferencjach. Niestety dostęp do tych artykułów jest ograniczony. Z tego też względu Redakcja 
Czasopisma Technicznego postanowiła zebrać opublikowane teksty i przedrukować je w niniejszym 
zeszycie. Dla ułatwienia analizy prezentowanych doświadczeń usystematyzowano kolejność tytułów 
zmieniając, za zgodą autorów, tytuły artykułów. Dokonano też pewnych poprawek i uzupełnień 
tekstów. Ponieważ artykuły były publikowane w różnych czasopismach w zamieszczonych tekstach 
występują liczne powtórzenia za co Czytelników przepraszamy. Podajemy źródła pochodzenia 
tekstów zamieszczonych w niniejszym zeszycie Czasopisma Technicznego. 

 
1. „Nowoczesne powietrzne stoły koncentracyjne do wzbogacania węgla kamiennego” opubliko-

wano w materiałach konferencji „Nowoczesne rozwiązania z zakresu procesów technologicznych 
przeróbki węgla”. Wyd. Centrum Naukowo – Przemysłowe EMAG – Katowice – Szczyrk, maj 
2014 (płyta CD, str. 60 – 71), 

2. „Zasady wzbogacania na powietrznych stołach koncentracyjnych” pochodzą z artykułu „Nowa 
generacja powietrznych stołów koncentracyjnych” opublikowanego w Zeszytach Naukowych 
IGSMiE PAN nr 84. Kraków 2013, str. 67 – 74, 

3. „Stanowisko badawcze do odkamieniania urobku węglowego metodą suchej separacji” pocho-
dzi z artykułu „Odkamienianie urobku węglowego metodą suchej separacji” opublikowanego 
w Monografii – Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki 
surowców mineralnych. Wyd. ITG KOMAG. Gliwice 2013. str. 99 – 108. 

4. „Wykorzystanie powietrznych stołów koncentracyjnych” pochodzi z artykułu „Wykorzystanie 
powietrznych stołów koncentracyjnych do otrzymywania substytutów kruszyw metodą de-
shingu” opublikowanego w czasopiśmie Kruszywa z. 3. 2013, str. 48 – 50, 

5. „Odkamienianie węgli energetycznych” pochodzi z artykułu „Analiza możliwości wyko-
rzystania powietrznych stołów koncentracyjnych do otrzymywania węglowych paliw kwa-
lifikowanych i substytutów kruszyw” opublikowanego w Polityce Energetycznej, tom 16, 
z.3.2013, str. 247 – 260, 

6. „Odkamienianie węgli koksowych” pochodzi z artykułu „Badania możliwości usuwania kamienia 
z urobku węgla koksowego na powietrznych stołach koncentracyjnych” opublikowanego w Mo-
nografii - Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologii przeróbki surowców 
mineralnych KOMEKO 2014. Instytut Techniki Górniczej KOMAG – Gliwice 2014. Str 65 – 79. 

7. „Skuteczność suchego odkamieniania węgla koksowego na powietrznych stołach koncentra-
cyjnych” artykuł opublikowany w Monografii – Innowacyjne i przyjazne dla środowiska 
techniki i technologii przeróbki surowców mineralnych KOMEKO 2014. Instytut Techniki 
Górniczej KOMAG – Gliwice 2014. Str. 81 – 91, 

8. „Ekologiczne oczyszczanie urobku węgla kamiennego za pomocą powietrznych stołów koncen-
tracyjnych” – artykuł opublikowany w czasopiśmie Ekologia nr 1/69, 2014 str. 32 – 34. 
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Publikacje pracowników IMBiGS dotyczące suchego odkamieniania urobku węgla 
kamiennego 
 
I ARTYKUŁY 

1. Baic I., Blaschke W., Góralczyk S., Sobko W., Szafarczyk J.: Odkamienianie urobku węglowego metodą 
suchej separacji. Monografia „Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki 
surowców mineralnych” Wyd. ITG KOMAG, Gliwice 2013, s. 99–108. 

2. Blaschke W.: Nowa generacja powietrznych stołów koncentracyjnych. Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN, 
Kraków 2013, s. 67–74. 

3. Baic I., Blaschke W.: Analiza możliwości wykorzystania powietrznych stołów koncentracyjnych do otrzymywania 
węglowych paliw kwalifikowanych i substytutów kruszyw. Polityka Energetyczna, Tom 16, Zeszyt 3, s. 247–260. 

4. Blaschke W., Baic I.: Wykorzystanie powietrznych stołów koncentracyjnych do otrzymywania substytutów 
kruszyw metodą deshalingu. Kruszywa Nr 3/2013, s. 48–50. 

5. Blaschke W., Baic I.: Otrzymywanie substytutów kruszyw z wykorzystaniem metody deshalingu. Proceeding 
International Conferences – The New Mineral Policy and Progressive Technologies in Mining, Geology and 
Environment. Demanowska Dolina, Słowacja 2013, s. 121–125. 

6. Baic I., Blaschke W., Sobko W., Szafarczyk J., Okarmus P.: Badania możliwości usuwania kamienia z urobku 
węgla koksowego na powietrznych stołach koncentracyjnych; Monografia – Innowacyjne i Przyjazne dla Śro-
dowiska Techniki i Technologie Przeróbki Surowców Mineralnych – Bezpieczeństwo - Jakość – Efektywność 
– ITG KOMAG, Gliwice, marzec 2014, s. 65–79. 

7. Blaschke W., Okarmus P., Ziomber S.: Skuteczność suchego odkamieniania węgla koksowego metodą se-
paracji na powietrznych stołach koncentracyjnych. Monografia – Innowacyjne i Przyjazne dla Środowiska 
Techniki i Technologie Przeróbki Surowców Mineralnych – Bezpieczeństwo - Jakość – Efektywność – ITG 
KOMAG, Gliwice, marzec 2014, s. 81–91. 

8. Baic I., Blaschke W., Sobko W.: Ekologiczne oczyszczanie urobku węgla kamiennego za pomocą powietrz-
nych stołów koncentracyjnych. Na mokro czy na sucho? Kwartalnik Ekologia Nr1/69/2014, Wyd. Polska Izba 
Ekologii, kwiecień 2014, ISSN 15704994, s.32–34. 

9. Baic I., Blaschke W., Sobko W., Szafarczyk J., Buchalik G.: Nowoczesne powietrzne stoły koncentracyjne do 
wzbogacenia węgla kamiennego. Mat. Konf. „Nowoczesne rozwiązania z zakresu procesów technologicznych 
przeróbki węgla” Wyd. Centrum Naukowo – Przemysłowe EMAG - Katowice. Szczyrk, maj 2014 (płyta CD 
str. 60–71). 

10. Baic I., Blaschke W., Szafarczyk J.: Dry deshaling of coal. Proceedings of the 18th Conference on Environ-
ment and Mineral Processing. Part II. Wyd. VSB – TU Ostrava. 2014, str. 191–196. 

11. Baic I., Blaschke W., Sobko W., Szafarczyk J.: Badania nad wzbogacaniem węgli kamiennych na powietrz-
nych stołach koncentracyjnych. Wiadomości Górnicze 2014, str. 417–421. 

 
II ARTYKUŁY W DRUKU 

1. Blaschke W., Sobko W., Baic I., Szafarczyk J.: Badania podatności węgli kamiennych na proces rozdziału 
metodą suchej separacji. Polityka Energetyczna z. 4, 2014, 

2. Blaschke W., Baic I.: The first FGX unit in the European Union. Proceedings of the 18th International Confe-
rence on Waste Recycling. Miskole – Hungary, październik 2014, 

3. Baic I., Blaschke W., Sobko W., Szafarczyk J.: Research on coal dry process test of Silesian mine area. Pro-
ceedings of the International Conference – The New Mineral Policy and Progressive Technologies in Mining, 
Geology and Environment. Demanovska Dolina. Słowacja 2014 

4. Baic I., Blaschke W., Buchalik G., Szafarczyk J.: The first FGX Unit in the European Union. Monografia 
China Coal 2014, 

5. Baic I., Blaschke W., Szafarczyk J.: Dry coal cleanning technology. Inżynieria Mineralna z. 2.2014. 
 
III PREZENTACJE (niepublikowane) 

1. Baic I.: Wykorzystanie powietrznych stołów koncentracyjnych do otrzymywania substytutów kruszyw oraz 
produktów węglowych. Szkoła Górnictwa Odkrywkowego, Kraków, marzec 2013, 

2. Sobko W., Cholewa M., Buchalik G.: Technologia suchego odkamieniania na powietrznych stołach koncen-
tracyjnych typu FGX – doświadczenie ruchowe. Posiedzenie sekcji Wykorzystania Surowców Mineralnych 
Komitetu Górnictwa PAN. Jaworzno, maj 2013 

3. Baic I., Blaschke W., Szfarczyk J.: Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego poprzez wdrożenie 
technologii suchej separacji. Mat. XXII Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Kraków, luty 2014, 

4. Blaschke W., Baic I., Szafarczyk J.: Ograniczenie kosztów produkcji węgla kamiennego poprzez wdrożenie technolo-
gii suchej separacji. II Międzynarodowy Kongres Silesia Innovatica – Dni Górnicze 2014. Zawiercie, czerwiec 2014. 
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dr inż. Ireneusz Baic1), prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke1), mgr inż. Wojciech Sobko1), 
mgr inż. Józef Szafarczyk1), mgr Gabriel Buchalik2) 

Nowoczesne powietrzne stoły koncentracyjne 
do wzbogacania węgla kamiennego 
 
1) Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Oddział Zamiejscowy w Katowicach 
2) Warkop Sp. z o.o. w Jankowicach 
 
Słowa kluczowe: powietrzne stoły koncentracyjne, odkamienianie węgla 
 

Streszczenie 
Powietrzne stoły koncentracyjne są znane od około 100 lat. Konstrukcje z początku lat dwudziestych ubiegłego 
stulecia zostały po kilkunastu latach wycofane z zakładów przeróbki węgla kamiennego. Powodem była bardzo 
duża niedokładność procesów rozdziału ziaren węglowych od ziaren skały płonnej. Stoły te zostały wyparte 
przez wzbogacanie w ośrodku wodnym w osadzarkach pulsacyjnych. W ostatnim dziesięcioleciu skonstruowano 
powietrzne stoły koncentracyjne przystosowane głównie do usuwania kamienia (deshaling) z urobku węglo-
wego. Pracują one przy teoretycznej gęstości rozdziału powyżej 2,0 g/cm3. Są one skuteczne dla uzyskiwania 
produktów handlowych (koncentratów węglowych, koncentratów skalnych) z węgli łatwowzbogacalnych. 
W artykule przedstawiono przykład konstrukcji tradycyjnego powietrznego stołu koncentracyjnego oraz nowo-
czesne rozwiązania tych stołów. Pokazano korzyści z zastosowania suchego procesu wzbogacania. Przytoczone 
zostaną również niektóre rezultaty odkamieniania urobku węglowego na powietrznym stole koncentracyjnym 
FGX-1 będącym w posiadaniu Centrum Gospodarki Odpadami i Zarządzania Środowiskowego Oddziału Za-
miejscowego w Katowicach Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. 

 
 
1. Wprowadzenie 

Powietrzne stoły koncentracyjne wykorzystywane 
do wzbogacania węgla znane są od prawie 100 lat. 
Wcześniej stoły te stosowane były do wzbogacania 
rud. Powstały one aby umożliwić przeróbkę surowców 
w rejonach z deficytem wody, gdzie mokre wzboga-
canie nie było możliwe. Ówczesne powietrzne stoły 
koncentracyjne niewiele różniły się od stołów kon-
centracyjnych stosowanych jako wzbogacalniki stru-
mieniowe z wykorzystaniem spływającego strumienia 
wody. W powietrznych wzbogacalnikach woda została 
zastąpiona powietrzem dostarczanym przez otwory 
w perforowanej płycie roboczej. 

Konstrukcje powietrznych stołów koncentracyj-
nych można podzielić na tradycyjne stoły (pracujące 
do połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku) 
oraz nowoczesne (wdrażane w pierwszych latach dwu-
dziestego pierwszego wieku). Nowoczesne stoły kon-
centracyjne znajdują powszechne zastosowanie w Chi-
nach (pracuje tam około 1800 instalacji) oraz są coraz 
częściej wdrażane w innych krajach (obecnie pracuje 
kilkadziesiąt instalacji w 13 krajach). 

Powietrzne stoły koncentracyjne typu FGX są 
przedmiotem zainteresowania przedsiębiorstw górni-
czych w Polsce. Zaletą tych urządzeń jest prosta 
konstrukcja, szybki termin dostarczenie przez chiń-
skiego producenta, łatwość montażu a przede wszyst-
kim bardzo niskie koszty inwestycyjne i eksploata-
cyjne. Ta ostatnia zaleta pozwala na nawet kilkukrotne 
obniżenie kosztów pozyskania produktów handlowych 
węgla. Ma to ogromne znaczenie dla podniesienia 
stopnia konkurencyjności cenowej tak wzbogacanego 
węgla na rynku krajowym i międzynarodowym. 

Instalacja typu FGX-1 (o najniższej wydajności – 
traktowana jako urządzenie półtechniczne) została spro-
wadzona przez firmę Warkop Sp. z o.o. na zlecenie 
Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skal-
nego. Badana na niej jest wzbogacalność węgli energe-
tycznych z niektórych kopalń. Otrzymane interesujące 
rezultaty pozwalają przypuszczać, że instalacje typu 
FGX o przemysłowych wydajnościach będą prawdopo-
dobnie wdrażane w krajowych kopalniach. Na początku 
kwietnia 2014 roku gościła w Chinach, u producenta 
tego typu instalacji i na kilku kopalniach gdzie z po-
wodzeniem zostały one wdrożone, polska delegacja 
w skład której wchodzili przedstawiciele branży górnic-
twa węgla kamiennego, w ramach wyjazdu studialnego 
zorganizowanego wspólnie przez Polskie Towarzystwo 
Przeróbki Kopalin i Centrum Gospodarki Odpadami 
i Zarządzania Środowiskowego IMBiGS. 

W niniejszym artykule omówiono konstrukcję tra-
dycyjnego i nowoczesnego powietrznego stołu kon-
centracyjnego oraz zaprezentowano przykładowe wy-
niki badań uzyskanych na półtechnicznej instalacji 
typu FGX-1 zlokalizowanej na terenie ZG „Sobieski” 
(TAURON Wytwarzanie S.A.) w Jaworznie, będącej 
własnością IMBiGS. 
 
2. Tradycyjne powietrzne stoły koncentracyjne 

Powietrzne stoły koncentracyjne znalazły, w la-
tach 1890–1910, zastosowanie do wzbogacania rud 
(głównie złotonośnych) w USA w rejonach, gdzie brak 
było dostępu do wody i niemożliwe było prowadzenie 
procesów przeróbczych mokrymi metodami [10]. Kon-
strukcje opracowane dla wzbogacania węgla wdrożone 
zostały w Oklahomie w 1919 r. W latach następnych 
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produkowano stoły powietrzne różniące się sposobami 
ulistwowienia powierzchni płyty roboczej. Na rys 1. 
zestawiono rozwiązania umocowania listew na po-
wierzchni płyt [10]. Strzałki pokazują miejsce poda-
wania nadawy. Rysunek ten zamieszczono w celu 
możliwości porównania z stosowanym sposobem uli-
stwienia płyty roboczej w nowoczesnych powietrz-
nych stołach koncentracyjnych. 

Wzbogacanie powietrzne wprowadzano do prakty-
ki wzbogacania węgla w 1925 r. – Wielka Brytania, 
w 1928 r. – Niemcy, Polska, Belgia [6] oraz w latach 
40–50 ubiegłego wieku i późniejszych w Związku 
Radzieckim [5]. 

Powietrzne stoły koncentracyjne, których powierzch-
nia robocza przypominała stoły koncentracyjne dla mo-
krego wzbogacania, budowane były dla wzbogacania wą-
skich klas ziarnowych węgla: 0,5÷4,0; 4,0÷6,0; 6,0÷11,0; 
11,0÷20; 20,0÷50 mm. Wydzielanie takich klas miało na 
celu uniknięcie podawania do procesu wzbogacania ziaren 
równoopadających zakłócających selektywność rozdziału 
nadawy według gęstości poszczególnych ziaren [3]. 

Rozwarstwienie materiału na poszczególne skład-
niki różniące się gęstością przeprowadzało się w cią-
głym wznoszącym się strumieniu powietrza, przepły-
wającego przez otwory w płycie roboczej stołu, która 
poddawana była wahadłowym ruchom posuwisto-
zwrotnym umożliwiającym przesuwanie się ziaren po 
jej powierzchni. 

Płyta robocza jest wykonana w postaci wzmocnio-
nej ramy, posiadającej wewnętrzne użebrowania, na 
których umocowane jest sito z blachy dziurkowanej 
lub sito plecione, stanowiące powierzchnię łoża ro-
boczego. Pod powierzchnią łoża zabudowany jest ruszt 
szczelinowy, który z jednej strony jest elementem 
blach perforowanych (lub sit), a drugiej strony dzięki 
wysokiemu przekrojowi profilu prętów zapewnia rów-
nomierny rozdział powietrza. Komory powietrzne są 
rozmieszczone pod płytą roboczą, do których dopro-
wadza się wspólnym przewodem powietrze robocze. 
Przepływ powietrza reguluje się przesuwnymi przesło-

nami zamocowanymi w dolnej części komór powietrz-
nych. Stół powietrzny osłonięty jest szczelnym okap-
turzeniem odprowadzającym, przez otwór w górnej 
części, powietrze do uławiaczy pyłu. Stół powietrzny 
jest wprowadzany w ruch, wstrząsany mimośrodami, 
których wał napędowy ułożyskowany jest na ramie 
nośnej przez łączniki napędowe. Przykładowy stół 
powietrzny pokazano na rys. 2 [4] 

Powietrzne stoły koncentracyjne produkowane by-
ły [4] przez wiele firm: USA – Birtley, Peale-Davis, 
Satton-Stil; Niemcy – Bamag-Meguin, Schuchterman, 
Kremer – Baum, Humboldt, Groppel; Czechy – RAW 
i inne. Rozwiązania konstrukcyjne poszczególnych ty-
pów powietrznych stołów koncentracyjnych różnią się 
między sobą wieloma szczegółami (zwłaszcza sposo-
bem ulistwowienia, odbiorem produktów, sposobem 
podawania nadawy, sposobem doprowadzania powie-
trza). Stosowana zasada rozdziału ziaren według gę-
stości jest jednak praktycznie identyczna. Z tego też 
względu inne rozwiązania nie zostały w niniejszym 
artykule omówione. 

Wzbogacanie węgla na tradycyjnych powietrz-
nych stołach koncentracyjnych było stosunkowo mało 
dokładne. Z tego też względu, jak już powyżej wspo-
mniano, dzielono nadawę na wąskie klasy ziarnowe, 
stosowano zawroty produktów pośrednich lub też pra-
cę posobnych stołów. Stoły te były przydatne w re-
jonach braku lub ograniczonego dostępu do wody. 

Tradycyjne powietrzne stoły koncentracyjne zostały 
wyparte przez mokre metody wzbogacania (osadzarki, 
ciecze ciężkie, flotacja). 
 
3. Nowoczesne powietrzne stoły 

koncentracyjne 
3.1. Rys historyczny 

Na przełomie XX i XXI wieku nastąpiła zmiana 
koncepcji wykorzystania metod powietrznego wzboga-
cania węgla kamiennego. W pierwszej połowie ubiegłego 
wieku koncentrowano się na możliwości dostosowania 
powietrznych stołów koncentracyjnych dla otrzymywania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Sposoby umocowania listew na powierzchni płyty roboczej powietrznego stołu koncentracyjnego [10] 
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czystych produktów handlowych o małej zawartości po-
piołu. Uzyskiwanie takich produktów było możliwe, ale 
jak pokazała praktyka tracono duże ilości ziaren węglo-
wych w produktach pośrednich a nawet w odpadach. 
W ostatnich kilkunastu latach uznano, że stoły powietrz-
ne powinny pozwolić na możliwie maksymalne usunięcie 
skały płonnej z urobku węglowego. Skupiono się na 
rozwiązaniach pozwalających na wydzielenie czystej ska-
ły płonnej (kamienia) „niezanieczyszczonej” ziarnami 

węglowymi. Jakość koncentratów węglowych była pro-
blemem wtórnym. 

Z tego rodzaju filozofią wzbogacania urobku (na-
zwaną deshalingiem – odkamienianiem) przemawiały 
następujące przesłanki: 

– usunięcie części skały płonnej, bez straty substan-
cji węglowej, pozwoli na zmniejszenie ilości na-
dawy do mokrych procesów wzbogacania zwięk-
szając wydajność zakładu przeróbczego, obniżając 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Powietrzny (podwójny) stół koncentracyjny [4] 
1 – ruchoma skrzynia, 2- sito, 3;4 – listwy, 5;6 – pionowe przegrody, 7;8 – drążki wahadłowe, 9 – rama nośna,  

10 – przewody powietrzne, 11;12 – dźwignie regulacji przepływu powietrza, 13 – mimośród, 14 – łączniki,  
15 – urządzenie równoważące siły bezwładności, 16 – silnik, 17 – przekładnia, 18 – zbiornik nadawy,  

19 – skrzynki nadawcze, 20 – osłona, 21 – odlot powietrza, 22÷26 – odbieralniki produktów 
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koszty, eliminując część ziaren drobnych z układu 
gospodarki wodno-mułowej, 

– usunięcie części skały płonnej pozwoli na otrzy-
manie, bez dalszego wzbogacania, węglowego 
produktu handlowego dla odbiorców, którzy nie 
wymagają, ze względu na parametry pracy po-
siadanych kotłów, produktu węglowego o wyso-
kiej czystości, 

– wydzielenie kamienia z urobku węglowego me-
todą suchą znacznie rozszerzy możliwości jego 
gospodarczego wykorzystania. 

 
Powyższe przesłanki pozwoliły w praktyce na 

zastosowanie teoretycznej gęstości rozdziału pomię-
dzy odpadami a pozostałym produktem w granicach 
2,0÷2,2 g/cm3. Należy tu przypomnieć, że teoretyczna 
gęstość rozdziału na tradycyjnych stołach koncentra-
cyjnych wynosiła w granicach 1,4÷1,6 g/cm3. 

Nowa konstrukcja powietrznych stołów koncen-
tracyjnych została opracowana w Chinach i przedsta-
wiona na Kongresie Przeróbki Węgla w RPA w 2002 
roku [12]. Prace konstrukcyjne i badawcze prowadzo-
ne były w Tangshan Coal Cleaning Equipment Factory 
począwszy od 1996 roku, a następnie w Tangshan 
Shenzhou Manufacturing Co. Ltd. utworzonej w 2001 
roku [13]. W następnych latach zaczęto wdrażać po-
wietrzne stoły koncentracyjne w chińskich kopalniach 
węgla kamiennego. W roku 2005 w 25 prowincjach 
pracowało ponad 500 różnych modeli powietrznych 
stołów koncentracyjnych [13]. Według informacji pro-
ducenta, z kwietnia 2014 r., w świecie pracuje już 
ponad 1800 instalacji FGX. 

Popularyzację instalacji typu FGX rozpoczęły 
artykuły publikowane od 2003 roku w czasopiśmie 
wydawanym w USA – Coal Preparation [9],[14],[15]. 
W kolejnych latach licencję na produkcję powietrz-
nych stołów koncentracyjnych zakupiły Stany Zjed-
noczone, a urządzenia tego typu wyprodukowane 
w Chinach zostały zakupione w celu odkamieniania 
urobku węglowego przez 13 krajów. W Polsce in-
stalację typu FGX-1 (o wydajności do 10 Mg/h) za-
kupił Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa 
Skalnego dla swojego oddziału zamiejscowego w Ka-
towicach – Centrum Gospodarki Odpadami i Zarzą-
dzania Środowiskowego. Instalacja ta zlokalizowana 
jest na terenie ZG „Sobieski” wchodzącego w skład 
TAURON Wydobycie S.A.[11]. Od 2012 roku pro-
wadzone są badania odkamieniania urobku dla węgli 
pochodzących z kilku krajowych kopalń. 
 
3.2. Budowa powietrznego stołu koncentracyjnego 

typu FGX 
Instalacje FGX 1÷100 (liczby oznaczają nomi-

nalne wydajności w przedziale od 10 do 1000 Mg) 
stanowią zamknięty obiekt (fot. 2.), który może być 
posadowiony np. na placu zwałowym lub dla ogra-
niczenia emisji hałasu w przystosowanej do tego celu 
hali technologicznej (dotyczy to tylko urządzeń o ma-
łej wydajności). Instalacja składa się z modułu zasi-
lania, modułu wzbogacania, modułu odpylania i mo-
dułu sterownia. Można dobudować (jak ma to miejsce 
w przepadku instalacji będącej w gestii IMBiGS) mo-
duł klasyfikacji i rozdrabniania [1]. 

Powietrzny stół koncentracyjny (moduł wzboga-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 1. Ulistwowienie powierzchni roboczej powietrznego stołu koncentracyjnego 
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cania) – fot. 3 – składa się z perforowanej płyty robo-
czej umieszczonej w ramie urządzenia – fot. 1, która 
jest zawieszona na czterech stalowych linach, komór 
powietrznych – fot. 3 str. 21 – doprowadzających po-
wietrze pod płytę roboczą, podajnika nadawy z kosza 
zasypowego, zbiorników na wydzielane produkty, 
korytka odbioru odpadów, wibratorów nadających pły-
cie roboczej ruch posuwisto-zwrotny oraz mechani-
zmu regulacji nachylenia poprzecznego i podłużnego 
płyty roboczej. Komory powietrzne zasilane są przez 
wentylator odśrodkowy. Perforowana płyta robocza 
posiada kształt trapezu. Na niej umocowane są listwy. 

Należy zwrócić uwagę, że ulistwowienie ma inny 
charakter niż ulistwowienie tradycyjnych powietrz-
nych stołów koncentracyjnych (por. rys. 1 i fot. 1). 

W celu ochrony środowiska naturalnego przed za-
pyleniem instalacja FGX posiada moduł odpylający. 

Stół koncentracyjny wyposażony jest w specjalne 
zadaszenie wraz z zabudowanym podciśnieniowym 
odpylaczem. Część zapylonego powietrza (ok. 75%) 
za pomocą wentylatora przechodzi przez odpylacz 
cyklonowy i jest powtórnie wykorzystywana w obiegu 
powietrza. Pozostała część powietrza (ok. 25%) jest 
odpylana przez odpylacz workowy i uchodzi do at-
mosfery. Sprawność zastosowanego procesu odpylania 
według danych producenta wynosi 99,5%. Wydzie-
lony w filtrach workowych pył może być produktem 
handlowym np. jako składnik mieszanek węglowo-
wodnych lub po zbrykietowaniu może być produktem 
energetycznym. Może on być także w niedużych 
ilościach dodawany do koncentratu węglowego. Pył, 
jak pokazują przeprowadzone doświadczenia przemy-
słowe, posiada niską zawartość popiołu i wysoką 
wartość opałową. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 2. Instalacja FGX-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 3. Budowa modułu wzbogacania powietrznego stołu koncentracyjnego typu FGX [2, 13] 
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3.3. Proces rozdziału ziaren według gęstości 
Nadawa węgla surowego podawana jest przez do-

zownik na płytę roboczą i tworząc warstwę o określo-
nej (ilością nadawy i podawanego powietrza) grubości. 
Ruch ziaren na płycie roboczej na złożony charakter. 
Ziarna znajdujące się w dolnej części warstwy mające 
kontakt z drgającą wahadłowo płytą roboczą przesu-
wają się w kierunku tylnej części płyty. Natrafiając na 
opór listew kierowane są do góry. Pod wpływem cią-
głego dozowania nadawy oraz działających na ziarna 
sił materiał przesuwa się wzdłuż osi podłużnej płyty 
ruchem śrubowo-obrotowym. Równocześnie przecho-
dzące przez otwory w płycie roboczej powietrze po-
woduje powstanie wznoszącego prądu powietrza. Ma-
teriał drobny znajdujący się w nadawie wraz z po-
wietrzem stanowi autogeniczny ośrodek (medium – 
warstwa sfluidyzowana). Stworzone są więc warunki 
do skrępowanego opadania w nim cząstek złoża w za-
leżności od ich wielkości i gęstości. Pod wpływem sił 
odśrodkowych (ruch śrubowo-obrotowy ziaren) i prą-
du powietrza złoże znajduje się w stanie zawieszenia 
i różnicuje się według gęstości. Ruch śrubowo-obroto-
wy pozwala na wielokrotną separację na całej długości 
płyty roboczej. Ziarna lżejsze (węgiel) przechodzą do 
górnej części złoża zawiesinowego, przesuwają się po 
jego powierzchni, a następnie w pierwszej kolejności 
spadają przesypem do zbiornika koncentratu. Ziarna 
o wyższej gęstości (kamień) koncentrują się dolnej 
części złoża fluidalnego i przesuwają się w kierunku 
wylotu do zbiornika produktów odpadowych [7]. 

Przedstawiony powyżej tekst jest uproszczonym 
opisem procesu rozdziału ziaren według gęstości na 
powietrznym stole koncentracyjnym typu FGX. 
 
3.4. Wyniki odkamieniania na powietrznym stole 

koncentracyjnym typu FGX-1 
Poniżej w tabelach 1. i 2. zaprezentowano wyniki 

badań przeprowadzonych na powietrznym stole kon-
centracyjnym typu FGX-1 [2]. 

4. Korzyści zastosowania procesu suchego 
wzbogacania 

Powietrzne stoły koncentracyjne skonstruowane 
zostały w celu odkamieniania (deshalingu) urobku 
węgla kamiennego. Odkamienianie, a więc usuwanie 
skały płonnej jest oczywiście metodą wzbogacania. 
Termin ten precyzuje jednak dokładniej prowadzony 
proces wzbogacania. Deshaling pozwala, jak pokazały 
przeprowadzone badania na instalacji przemysłowej, 
uzyskiwać czyste produkty odpadowe (skałę płonną). 
W wielu przypadkach umożliwia on również wytwo-
rzenie handlowych produktów węglowych lub może 
być wykorzystywany jako wstępne wzbogacanie (pre-
washing). 

Korzyści zastosowania powietrznych stołów kon-
centracyjnych pokazują liczne publikacje jak np. 32 ar-
tykuły w monografii China Coal str. 30, 17 artykułów 
w czasopiśmie USA – Coal Preparation (późniejszy ty-
tuł International Journal of Coal Preparation and Utili-
zation) str. 22, referaty na Międzynarodowych Kon-
gresach Przeróbki Węgla w RPA, Chinach, USA, Turcji 
patrz lit., a także kilka krajowych referatów opracowa-
nych przez autorów niniejszej publikacji str. 2. 

Z najważniejszych korzyści należy wymienić: 
– usuwanie skały płonnej z pominięciem mokrych 

procesów wzbogacania umożliwiające wykorzy-
stanie jej jako substytutu kruszyw naturalnych, 

– odpylanie urobku (usunięcie klasy ziarnowej po-
niżej 0,5 mm), 

– usuwanie siarki pirytowej, 
– zmniejszenie ilości frakcji odpadowych w urobku 

kierowanym do dalszego wzbogacania w ośrodku 
wodnym (np. przy przeróbce węgli koksowych), 

– możliwość odzysku ziaren węgla z hałd odpadów 
pogórniczych, 

– możliwość eliminacji węzła gospodarki wodno-
mułowej, 

– możliwość produkcji bardzo czystych (ekolo-
gicznych) koncentratów z jednoczesnym wyko-

Tabela 1. Rezultaty odkamieniania urobku węglowego klasy ziarnowej 25–8 mm 

Węgiel surowy 

Nazwa parametru Nadawa Koncentrat Przerost Odpad 

Zawartość popiołu, % 35,9 28,0 65,8 86,1 

Zawartość wilgoci całkowitej, % 8,7 6,9 3,8 2,3 

Zawartość siarki, % 0,55 0,60 0,33 0,39 

Wartość opałowa, kJ/kg 16 291 20 914 5 494 948 

Wychód, % 100 81,4 1,6 14,0 

 
Tabela 2. Rezultaty odkamieniania urobku węglowego klasy ziarnowej 20–0 mm 

Węgiel surowy 

Nazwa parametru Nadawa Koncentrat Przerost Odpad 

Zawartość popiołu, % 30,7 24,8 38,6 85,7 

Zawartość wilgoci całkowitej, % 10,3 5,0 4,4 2,2 

Zawartość siarki, % 0,65 0,62 0,61 1,58 

Wartość opałowa, kJ/kg 17 596 22 383 17 459 1 307 

Wychód, % 100 76,00 15,00 7,00 
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rzystaniem produktu pośredniego jako paliwa 
energetycznego, 

– możliwość produkcji koncentratów węglowych 
o parametrach odpowiadających średnim para-
metrom jakościowym węgla nabywanego przez 
energetykę zawodową, 

– dwukrotnie niższe koszty inwestycyjne w porów-
naniu do kosztów budowy zakładów mokrego 
wzbogacania, 

– czterokrotnie niższe koszty eksploatacyjne (ru-
chowe) w porównaniu z mokrymi metodami 
wzbogacania. 

 
Technologia suchego odkamieniania urobku wę-

glowego dzięki wymienionym powyżej korzyściom 
została nazwana „technologią XXI wieku” [8]. 

Analizując zmieniające się warunki wydobycia wę-
gla należy także zwrócić uwagę na następujące fakty: 

– wzrasta w urobku ilość zanieczyszczeń spowo-
dowanych zmniejszającą się miąższością i głęb-
szym zaleganiem pokładów, 

– najlepsze jakościowo pokłady zostały w więk-
szości przypadków wyeksploatowane i coraz 
częściej podejmuje się wydobycie węgla z po-
kładów o gorszych parametrach jakościowych, 

– coraz dłuższe są odległości pomiędzy producen-
tami a użytkownikami węgla, a więc należy 
zmniejszyć ilość przewożonego balastu w han-
dlowych produktach węgla, 

– wymagania co do ochrony środowiska są coraz 
ostrzejsze, odkamienianie urobku węglowego 
zmniejsza emisję polutantów podczas spalania 
węgla. 

 
Powyższe i jeszcze inne czynniki (wymienione 

powyżej w korzyściach) uzasadniają wdrożenie tech-
nologii suchego odkamieniania urobku węglowego 
przynosząc także wymierne efekty ekonomiczne. 
 
5. Podsumowanie 

Nowoczesne powietrzne stoły koncentracyjne 
znajdują coraz szersze zastosowanie do odkamieniania 
urobku węglowego. Według informacji uzyskanych od 
producenta wyprodukowano już ponad 1800 instalacji 
typu FGX. Instalacje te pracują lub są testowane w 13 
krajach w tym także w Polsce. 

Powietrzne stoły koncentracyjne uzyskały w Chi-
nach certyfikat „National Key Environmental Protec-
tion Practical Technolgy A Class” przyznany w 2010 
roku przez China Environmental Protection Industry 
Association. Technologia suchego odkamieniania jest 
więc przyjazna środowisku. 

Stany Zjednoczone i Australia zakupiły licencje 
technologii, na której oparte jest działanie powietrz-
nych stołów koncentracyjnych typu FGX. Oznacza to 
w praktyce, że suche odkamienianie węgla przynosi 
wymierne efekty ekonomiczne, co poprawia konku-
rencyjność cenową oferowanych na rynkach między-
narodowych węgli kamiennych. 

Przeprowadzone przez Centrum Gospodarki Od-
padami i Zarządzania Środowiskowego IMBiGS bada-

nia nad odkamienianiem niektórych krajowych węgli 
potwierdziły skuteczność tej metody wzbogacania. 

Wymienione w niniejszym artykule korzyści ze 
stosowania powietrznych stołów koncentracyjnych 
pozwalają sądzić, że technologia ta wkrótce zostanie 
wdrożona przez sektor wydobywczy i przetwórczy 
węgla kamiennego w Polsce. 
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Streszczenie 
Centrum Gospodarki Odpadami i Zarządzania Środowiskowego Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Gór-
nictwa Skalnego zakupiło w Chinach powietrzny stół koncentracyjny typu FGX-1. Urządzenie to jest od połowy 
listopada 2012 roku testowane pod względem mechanicznym. Prowadzone są też badania wzbogacania węgla 
kamiennego. Testy te mają na celu zbadanie wpływu parametrów technicznych i technologicznych na do-
kładność procesu rozdziału ziaren węgla od ziaren skały płonnej. W artykule omówiono zasady wzbogacania, 
konstrukcję powietrznych stołów koncentracyjnych oraz niektóre parametry wpływające na dokładność roz-
działu ziaren różniących się gęstością. Zamieszczono przykładowe rezultaty wzbogacania (czterech prób) 
węgla energetycznego. 
W podsumowaniu pokazano możliwości zastosowania powietrznych stołów koncentracyjnych oraz zwrócono 
uwagę na ich zalety i wady. 

 
 
Wprowadzenie 

Wzbogacanie powietrzne jest metodą rozdziału we 
wznoszącym się lub pulsującym strumieniu powietrza 
ziaren różniących się między sobą gęstością. Wzbogacanie 
powietrzne stosuje się w zasadzie do surowców o małej 
gęstości oraz łatwo wzbogacanych, a także tam, gdzie wy-
stępują braki wody lub w klimacie ostrym, gdzie zachodzi 
obawa zamarzania mokrych produktów. Metodą tą wzbo-
gaca się w zasadzie węgle kamienne – zwłaszcza te, które 
zawierają łatwo rozmakalne frakcje węglowe lub odpado-
we – oraz niektóre typy (twarde) węgli brunatnych. 

Metodą wzbogacania powietrznego rozdzielać moż-
na składniki urobku stosując powietrzne stoły kon-
centracyjne lub osadzarki powietrzne tzw. wialniki. 
W niniejszym artykule omówione zostaną powietrzne 
stoły koncentracyjne. 

Urządzenia te są znane od dziesiątków lat. Pierw-
szy stół zbudowano w USA już w 1919 r. W okresie 
międzywojennym wdrożono powietrzne stoły koncen-
tracyjne w Anglii (1925 r.), a następnie w Niemczech, 
Polsce i Belgii (1928 r.) [2], [5]. 

Powietrzne stoły koncentracyjne, ze względu na ma-
łą dokładność rozdziału ,zostały wyparte przez mokre 
metody wzbogacania (osadzarki, ciecze ciężkie). W rejo-
nach braku wody pracowały i nadal pracują powietrzne 
stoły koncentracyjne nowszych konstrukcji [3], [4]. Ich 
dokładność rozdziału jest także stosunkowo nieduża 
(duże straty węgla w odpadach i w produktach pośred-
nich). W Chinach, już po 2000 r., opracowano nową 
konstrukcję powietrznych stołów koncentracyjnych [12]. 
Stoły te wykorzystuje się do usuwania części ziaren 
kamienia (skały płonnej) z urobku węglowego. 

Chińskie powietrzne stoły koncentracyjne spotka-
ły się z dużym zainteresowaniem w USA [9], Indiach 
[7], Turcji [11], RPA [6], a także w innych krajach. 
Opierając się na doświadczeniach tych krajów [8], [10] 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skal-

nego zakupił, za pośrednictwem firmy WARKOP Sp. 
z o.o. (przedstawiciela na Polskę producenta stołów –
firmy Tangshan Shenzhou Machinery Co. Ltd.) po-
wietrzny stół koncentracyjny FGX-1 dla swego od-
działu zamiejscowego – Centrum Gospodarki Od-
padami i Zarządzania Środowiskowego. Zakup był po-
przedzony próbą wzbogacania 2 Mg krajowego urobku 
węglowego przesłanego do Chin. Pozytywny wynik 
rozdziału tego węgla potwierdził celowość zakupu 
powietrznego stołu koncentracyjnego i zabudowania 
na jego bazie stanowiska badawczego w skali pół-
technicznej. Stanowisko to zostało zlokalizowane na 
terenie Zakładu Górniczego „Sobieski” wchodzącego 
w skład TAURON Wytwarzanie S.A. 

Stanowisko badawcze suchego odkamieniania urobku 
węglowego, będące w dyspozycji IMBiGS jest obecnie te-
stowane w celu opanowania przez pracowników sposobów 
jego prowadzenia [1]. Prowadzone są też szeroko zakro-
jone próby rozdziału urobku z krajowych kopalń. 
 
1. Zasady wzbogacania na powietrznym stole 

koncentracyjnym 
Rozdział materiału surowego na poszczególne 

produkty wzbogacania przeprowadza się na płycie 
perforowanej, tzw. płycie roboczej, przez którą prze-
ciska się powietrze sprężone. 

Pod wpływem wznoszącego się strumienia powie-
trza następuje rozluzowanie, podniesienie i zawiesze-
nie ziaren nadawy, które następnie przemieszczają się 
w warstwie materiału w zależności od gęstości po-
szczególnych ziaren. 

Prędkość końcową swobodnego opadania ziarna 
w powietrzu ν0 podaje wzór: 

 z
p

z

p

pz dkdkdk δ
δ
δ

δ
δδ

ν ⋅≈≈
−

= 10  (1) 
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gdzie: 
 d – średnica ziarna, 
 δz – gęstość ziarna, 
 δp – gęstość powietrza, 
 k – współczynnik wyznaczany doświadczalnie. 
 

Gęstość powietrza we wzorze (1) można pominąć 
ze względu na znikomą jej wartość w porównaniu 
z gęstością wzbogacanych ziaren. W związku z małym 
oporem ośrodka powietrznego końcowa prędkość opa-
dania osiągana byłaby dopiero po opadnięciu ziarna 
z wysokości dziesiątków metrów, co nie jest możliwe 
w warunkach przemysłowych. Dlatego też rozdział 
ziaren przeprowadza się zawsze we wznoszącym się 
strumieniu powietrza. 

Przy wzbogacaniu mieszaniny ziaren różniących 
się gęstością współczynnik równopadania ε wynosi: 

 
1

2

1

2

2

1

23,1

23,1

z

z

z

z

d

d

δ
δ

δ
δε ≈

−
−

==  (2) 

i jest niższy od współczynnika równopadania tych 
ziaren w wodzie. Przykładowo, dla ziaren o gęstości 
δz1 = 1,35 g/cm3 i δz2 = 2,4 g/cm3 współczynniki rów-
nopadania w wodzie i w powietrzu wynoszą odpo-
wiednio εw = 4 i εp = 1,78. Z tego też powodu wzbo-
gacanie powietrzne wymaga znacznie węższej skali 
klasyfikacji ziarn wzbogaconej nadawy. 

Napór statyczny powietrza Pst wymagany dla za-
wieszenia warstwy materiału nad płytą, można obli-
czać ze wzoru: 

 hQP śrst ⋅⋅= δ  (3) 

gdzie: 
 Q – współczynnik rozluzowania warstwy, 
 δśr – średnia gęstość nadawy, 
 h – grubość warstwy nadawy. 
 

Ponieważ powietrze przechodzi pustkami pomię-
dzy ziarnami, statyczny napór przekształca się częścio-
wo w napór dynamiczny. Wielkość naporu dynamicz-
nego Pd nie powinna być zbyt duża, jednak ze względu 
na konieczność rozluźnienia warstwy materiału nie po-
winna być mniejsza niż: 

 pdP δν ⋅⋅= 2
05,0  (4) 

gdzie: 
 ν0 – prędkość wznoszącego się strumienia powietrza. 
 

W wyniku działania naporu statycznego i naporu 
dynamicznego powietrza materiał surowy ulega za-
wieszeniu, przy czym tworzą się warstwy zawierające 
ziarna równopadające o określonej wielkości i gęsto-
ści, które mogą utrzymać się przy danej w tej warstwie 
prędkości wznoszącego się strumienia powietrza. Przy 
normalnym rozluzowaniu materiału ziarna cięższe niż 
ziarna odpowiadające danej warstwie przemieszczają 
się w dół, ziarna lekkie natomiast przemieszczają się 
w górę. Równocześnie warstwa materiału przemiesz-
cza się w kierunku miejsca rozładowania. 

2. Powietrzny stół koncentracyjny 
Powietrzne stały koncentracyjne produkowane są 

w Chinach w jedenastu modelach o wydajnościach: 
FGX-1 (10 Mg/h), FGX-2 (20 Mg/h), FGX-3 (30 Mg/h), 
FGX-6 (60 Mg/h), FGX-9 (90 Mg/h), FGX-12 (120 Mg/h), 
FGX-18 (180 Mg/h), FGX-24 (240 Mg/h), FGX-24A 
(240 Mg/h), FGX-48 (480 Mg/h), FGX-100 (1000 Mg/h) 
patrz str. 14. Modele z literą „A” składają się z dwóch 
separatorów zabudowanych w jednym urządzeniu. Do 
Polski sprowadzono ćwierćtechniczny model FGX-1. 

Urządzenia FGX składają się z perforowanego 
stołu roboczego, urządzenia wibracyjnego, komory po-
wietrznej, napędu i mechanizmu pozwalającego zmie-
niać kąty nachylenia stołu. Nadawa surowego węgla 
jest podawana poprzez wibrujący zasilacz na stół ro-
boczy pochylony pod różnymi kątami w osi poprzecz-
nej i podłużnej, wprawiany w ruch wibracyjny przez 
wibrator. 

Pod płytą roboczą stołu znajduje się kilka komór 
powietrznych zasilanych przez wentylator odśrodkowy. 
Powietrze przechodzi przez otwory w płycie tworząc 
wznoszący prąd powietrza. Materiał drobny w nadawie 
wraz z powietrzem stanowi autogeniczny ośrodek (me-
dium), tzn. tworzy z powietrzem zawiesinę (suspensję) 
„powietrze-ciało stałe” nazywane czasami złożem flu-
idalnym. W rezultacie powstają warunki do skrępo-
wanego opadania wewnątrz złoża ziaren w zależności 
od ich wielkości i gęstości. Złoże węgla surowego unosi 
się i różnicuje w zależności od gęstości materiału. 
A mianowicie: materiał lżejszy znajduje się na po-
wierzchni złoża zawiesinowego, a frakcje o wyższej 
gęstości znajdują się w dolnej jego partii. 

W urządzeniu wykorzystuje się efekt tzw. upłyn-
nienia, który powstaje w wyniku interakcji pomiędzy 
gęstością drobnych cząstek stanowiących zawiesinę 
a bardziej gruboziarnistymi cząstkami złoża, co dopro-
wadza do poprawy rozdziału frakcji gruboziarnistych. 

Proces wzbogacania przebiega podobnie do proce-
su wzbogacania w cieczy ciężkiej przy czym ośrod-
kiem, w którym następuje rozdział, jest złoże fluidal-
ne. Z uwagi na to, że stół pochylony jest w kierunku 
poprzecznym, materiał o małej gęstości znajdujący się 
na powierzchni złoża fluidalnego ma tendencję do 
przesuwania się po tej powierzchni i spadania w spo-
sób ciągły, pod wpływem sił grawitacji, poprzez prze-
grodę usytuowaną na brzegu stołu (przesypem węgla 
wzbogaconego). Materiał o wyższej gęstości koncen-
truje się w dolnej części złoża fluidalnego i przesu-
wając się w kierunku wylotu kamienia jest odpro-
wadzany przegrodą kierującą go do zsypu kamienia. 
W zależności od rodzaju nadawy i sposobu ustawienia 
maszyny może być wytwarzanych wiele produktów 
(frakcje: kamienia, przerostów węglowo-kamiennych, 
łupków, węgla wysokopopiołowego, węgla nisko-po-
piołowego) dostosowanych do wymogów użytkowni-
ków. Z reguły wydziela się trzy produkty, ale można 
ustawić przegrody tak, że otrzymuje się pięć a nawet 
dziewięć produktów. Mając na uwadze ochronę śro-
dowiska przed zapylaniem - stół przykryty jest za-
daszeniem wraz z zabudowanym odpylaczem, gdzie 
utrzymywane jest ujemne ciśnienie. Zaznaczyć należy, 
że 75% zapylonego powietrza cyrkuluje w obiegu, tzn. 
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za pomocą wentylatora przechodzi przez odpylacz cy-
klonowy i jest powtórnie używane. Natomiast 25%) 
powietrza po odpyleniu przez odpylacz workowy ze 
sprawnością 99,5% uchodzi do atmosfery. W ten spo-
sób urządzenie spełnia surowe wymogi standardów 
ochrony środowiska. 
 
3. Parametry wpływające na dokładność 

wzbogacania 
Powietrzne stoły koncentracyjne są – jak już wcze-

śniej wspomniano – urządzeniami o stosunkowo małej 
dokładności wzbogacania (rozproszenie prawdopodob-
ne Ep > 0,20). Z tego też względu, aby uzyskać ko-
rzystne wyniki rozdziału należy przestrzegać zaleceń 
dotyczących prowadzenia procesu wzbogacania. Proces 
ten zależy od wielu czynników. Z najważniejszych na-
leży wymienić: 

– wstępne przygotowanie nadawy. Ze względu 
na niższy współczynnik równopadania do wzbo-
gacania należy kierować węższe klasy ziarnowe 
węgla – przykładowo wydziela się klasy 50–25; 
25–6; 25–0 mm. Doświadczenia przemysłowe 
pokazują, że można też kierować do rozdziału 
nadawę o ziarnistości 80(75)–0 lub 50–0 mm. 
W celu uniknięcia zbyt dużych strat naporu sta-
tycznego (przy jego przekształceniu w napór 
dynamiczny) zaleca się wypełnienie przestrzeni 
między ziarnami przy wzbogacaniu ziaren 
grubych przez dodanie 15 do 30% ziaren drob-
nych. Należy jednak unikać kierowania do wzbo-
gacania ziaren najdrobniejszych; 

– wielkość ziaren i skład ciężarowy nadawy. 
Przy wzbogacaniu węgla górny wymiar ziaren 
nie przekracza w zasadzie 50 mm, spotyka się 
przypadki wzbogacania materiału dochodzącego 
do 100 mm. Nie wzbogaca się ziaren < 0,8 (0,5) 
mm. W zasadzie nie wzbogaca się materiału za-
wierającego dużej ilości ziaren frakcji pośred-
nich. Jeżeli jednak zawartość przerostów jest 
duża, należy zmniejszyć skalę klasyfikacji; 

– ilość podawanego powietrza. Im większe ziarna 
i wilgoć węgla oraz większa wysokość podawa-
nej warstwy materiału i trudniejsza wzbogacal-
ność, tym większa powinna być ilość i większe 
ciśnienie podawanego powietrza. Przy zbyt małej 
ilości powietrza zmniejsza się efektywność 
wzbogacania. Ilość podawanego powietrza do-
biera się doświadczalnie; 

– wysokość listew. Dobiera się ją w zależności od 
uziarnienia materiału oraz od jego trudności 
wzbogacania. Wysokość kolejnych listew może 
zmniejszać się od punktu załadowczego do prze-
ciwległego końca płyty roboczej. Listwy dzielą 
się na listwy płyty roboczej oraz listwy brze-
gowe. Od wysokości listew płytowych zależy 
równomierność rozdzielania materiału na po-
wierzchni stołu, a od wysokości listew brzego-
wych zależy grubość materiału na płycie oraz 
prędkość rozładowania koncentratu; 

– kąt nachylenia płyty roboczej. Podłużny kąt 
nachylenia stołu reguluje się w zależności od żą-
danej szybkości wydzielania odpadów i produk-

tów pośrednich. Im większy kąt podłużnego na-
chylenia, tym mniejsza prędkość przesuwania się 
odpadów w między listwami, co może spowo-
dować zanieczyszczenie koncentratu. Zbyt mały 
kąt powoduje przyspieszenie rozładowania odpa-
dów, co może powodować straty węgla w od-
padach. Kąt podłużnego nachylenia płyty zależy 
także od ilości frakcji odpadowych w nadawie. 
Im większe ziarna nadawy, tym większy po-
winien być kąt podłużnego nachylenia; waha się 
on w granicach od 4° do 9°. W praktyce kąt 
podłużny ustawienia płyty roboczej reguluje się 
w zakresie 0–2°. Poprzeczny kąt nachylenia płyt 
roboczych wpływa na szybkość wydzielania 
koncentratu. Im mniejszy kąt nachylenia, tym 
dłuższy czas przebywania materiału na stole, 
a więc i mniejsza wydajność. Dla węgli łatwo 
wzbogacalnych stosuje się większe kąty nachy-
lenia. Przy wzbogacaniu ziaren grubych kąt po-
przecznego nachylenia płyty wynosi 5° do 5,5°, 
a dla ziaren drobnych 2° do 4°. W praktyce kąt 
poprzeczny reguluje się w zakresie od 0° do 10°; 

– liczba wahnięć płyty roboczej. Wpływa ona na 
wydajność wzbogacalnika oraz intensywność 
wstrząsania. Reguluje się ją w zależności od za-
wartości frakcji odpadowych oraz od wilgotności 
materiału. Im wyższa liczba wahnięć, tym szyb-
sze wydzielanie odpadów. Zaleca się dobór licz-
by wahnięć w zależności od kąta podłużnego na-
chylenia płyty, gdyż może zachodzić niebez-
pieczeństwo znacznych strat węgla w odpadach. 
Liczbę wahnięć reguluje się w przedziale 200 do 
450 na minutę; 

– wydajność wzbogacalnika. Zależy ona od skła-
du ziarnowego i ciężarowego materiału oraz od 
jego wilgotności. Optymalną wydajność dobiera 
się eksperymentalnie. W warunkach przemysło-
wych wynosi ona od 4 do 9 t/(h·m2) [Mg/(h·m2)]. 

 
Wzbogacanie we wzbogacalnikach powietrznych 

wymaga ścisłego reżimu technologicznego, ponieważ 
jedynie wówczas istnieje możliwość utrzymania para-
metrów jakościowych produktów. Normalne zanieczysz-
czenie produktów przedstawia się następująco: zawartość 
frakcji > 1,8 g/cm3 w koncentracie wynosi przy rozdziale 
na dwa produkty 4 do 10%, a przy rozdziale na trzy 
produkty 2 do 5%, straty frakcji <1,5 g/cm3 w odpadach 
wynoszą przy rozdziale na dwa produkty 5 do 12%, 
a przy rozdziale na trzy produkty 3 do 9%. Dotyczy to 
procesu otrzymywania koncentratów węglowych. W pro-
cesach wydzielania koncentratów kamiennych nie ma 
strat węgla w odpadach. Koncentraty węglowe otrzymuje 
się przy gęstości rozdziału 1,4–1,6 g/cm3, a koncentraty 
kamienne przy gęstości rozdziału 2,0–2,2 g/cm3. 

Doświadczenia zagraniczne pokazują, że skutecz-
ność rozdziału zależy także od parametrów technolo-
gicznych kierowanej do wzbogacania nadawy. Zauwa-
żono, że wpływ na dokładność rozdziału mają nastę-
pujące parametry: 

– wilgoć całkowita, 
– wymiar rozdzielanego materiału badawczego (ziar-

na maksymalne), 
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– klasa ziarnowa, 
– udział klasy ziarnowej 6–0 mm, 
– relacja ilości kamienia do ilości węgla, 
– zawartość popiołu w materiale badawczym, 
– zawartość produktu pośredniego (przerostu) w na-

dawie. 
 

Podkreślono, że najważniejszym parametrem tech-
nologicznym jest zawartość wilgoci powierzchniowej, 
a także skład ziarnowy nadawy. 
 
4. Wstępne rezultaty wzbogacania urobku 

węglowego 
Stanowisko badawcze urządzenia FGX-1 posado-

wione jest na placu zakładu przeróbczego ZG Sobieski 
(na wolnym powietrzu). Zmontowane zostało w listopa-
dzie 2012 roku.  

Poniżej w tabeli zestawiono przykładowe rezultaty 
rozdziału czterech prób chińskiego węgla w przemysło-
wym urządzeniu typu FGX-3. 
 

Nadawa Koncentrat Odpady 
Numer 
próby 

zawartość 
popiołu 

[%] 

wychód 
[%] 

zawartość 
popiołu 

[%] 

wychód 
[%] 

zawartość 
popiołu 

[%] 

1 24,40 80,26 12,97 19,74 70,88 

II 23,35 80,91 13,08 19.09 66,87 

III 26,94 84,02 16,93 15,98 79,58 

IV 25,64 78,49 13,00 21,51 71,76 

 
Przytoczone powyżej rezultaty pokazują, że wzbo-

gacając urobek na powietrznych stołach koncentracyj-
nych można otrzymać dość czyste, jak na węgiel ener-
getyczny, produkty. Węgiel surowy był zresztą łatwo 
wzbogacalny. Proces prowadzony był przy wysokich 
gęstościach rozdziału. 

Zamieszczone w tabeli rezultaty wzbogacania węgla, 
pochodzącego z jednej z chińskich kopalni, są jedynie 
ilustracją możliwości powietrznego stołu koncentra-
cyjnego. Doniesienia literaturowe, przy braku zestawień 
tabelarycznych osiągniętych wyników, pozytywnie oce-
niają rezultaty odkamieniania urobku węglowego. 

Systematyczne badania polskich węgli są prowa-
dzone od drugiego kwartału 2013 roku. Niektóre wyniki 

pokazano w artykułach zamieszczonych w niniejszym 
zeszycie Czasopisma Technicznego. 
 
Podsumowanie 

W ostatnim dziesięcioleciu opracowano w Chinach 
nową konstrukcję powietrznych stołów koncentracyjnych. 
Stoły te znajdują coraz szersze zastosowanie w procesach 
wzbogacania węgla. Są one wykorzystywane do procesów 
tzw. deshalingu (suchego odkamieniania urobku węglo-
wego). Usunięcie części skały płonnej (w praktyce można 
obniżyć jej ilość o 50–70%) pozwala w przypadku węgli 
łatwo wzbogacalnych uzyskiwać koncentraty przydatne 
już w tej formie do spalania w elektrowniach. Dotyczy to 
elektrowni wyposażonych w kotły przeznaczone do spa-
lania węgli o stosunkowo dużej zawartości popiołu. Dla 
odbiorców wymagających bardzo czystego węgla koncen-
traty uzyskiwane na powietrznych stołach koncentracyj-
nych muszą być poddawane wtórnemu wzbogacaniu – naj-
częściej w osadzarkach. 

Zaletą wzbogacania powietrznego jest bowiem znacz-
ne uproszczenie schematu technologicznego, a zwłasz-
cza możliwość ograniczenia gospodarki wodno-mułowej, 
otrzymywanie produktów suchych, małe zużycie energii 
oraz niskie koszty wzbogacania. 

Do wad należy zaliczyć gorszą jakość produktów 
węglowych w porównaniu ze wzbogacaniem w ośrodku 
wodnym, konieczność rozszerzenia klasyfikacji wstęp-
nej, konieczność suszenia zbyt wilgotnej nadawy. 

Urządzenia suchego wzbogacania nie mogą zastą-
pić wzbogacania w cieczy ciężkiej i w osadzarkach 
węgli koksowych ze względu na żądaną przez użyt-
kowników niską zawartość popiołu w koncentracie 
oraz braku w nich ziaren skały płonnej. 

Doświadczenia światowe (pracuje już ponad 1800 
urządzeń FGX) pokazują, że metoda ta jest odpowied-
nia dla usuwania zanieczyszczeń nadawy, redukcji 
zapopielenia, odsiarczania węgli zawierających piryt, 
odpylania produktów wzbogacania, zwiększania war-
tości opałowej węgla handlowego. 

Wzbogacanie powietrzne może być także stoso-
wane dla odzysku węgla z odpadów znajdujących się 
na hałdach. 

Doniesienia literaturowe, a także przeprowadzona 
w Chinach próba wzbogacania krajowego węgla pozwo-
liły na podjęcie decyzji o zakupie pierwszego w kraju 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Zasada działania powietrznego stołu koncentracyjnego 
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i w Unii Europejskiej stanowiska badawczego suchego 
wzbogacania urobku węglowego. 

W Centrum Gospodarki Odpadami i Zarządzania 
Środowiskowego opracowana została metodyka badaw-
cza dla suchego odkamieniania urobku prowadzona na 
urządzeniu FGX-1. Metodyka ta będzie weryfikowana 
w trakcie prowadzenia dalszych prób ćwierćtechnicz-
nych na posiadanym stanowisku badawczym. 

Dotychczasowe badania wzbogacania, na posiada-
nym stanowisku, krajowych węgli, potwierdzają sku-
teczność odkamieniania urobku a więc metodyka ta 
będzie rekomendowana spółkom węglowym i innym 
zainteresowanym jednostkom. 
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Parametry produkowanych w Chinach stołów koncentracyjnych typu FGX 
 

Model Klasa ziarnowa 
[mm] 

Wydajność 
[Mg/h] 

Wymiary 
(dł.×wys.×szer.) [m] 

Całkowita moc 
urządzeń [kW] 

FGX-1 60-0 ~10 5,7 × 3,1 × 6,0 24,63 

FGX-2 60-0 ~20 7,6 × 6,9 × 6,7 59,99 

FGX-3 80-0 ~30 9,2 × 8,3 × 8,7 73,75 

FGX-6 80-0 ~60 11,4 × 10,7 × 9,3 145,65 

FGX-9 80-0 ~90 12,9 × 12,0 × 9,5 278,25 

FGX-12 80-0 ~120 14,2 × 13,2 × 9,6 332,25 

FGX-18A 80-0 ~180 18,6 × 14,2 × 9,5 556,50 

FGX-24A 80-0 ~240 23,1 × 14,7 × 9,6 664,50 

FGX-36A 80-0 ~360 31,3 × 20 × 11,7 1121,78 

FGX-48A 80-0 ~480 25,4 × 20,9 × 11,7 1321,78 

FGX-100A 80-0 ~1000 30,4 × 26 × 19,5 2600,00 
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Streszczenie 
Artykuł dotyczy możliwości zastosowania w warunkach krajowych metody suchej separacji urobku węglowego 
na powietrznych stołach koncentracyjnych. Urządzenie to zostało zakupione w Chinach przez firmę WARKOP 
Sp. z o.o. dla Centrum Gospodarki Odpadami i Zarządzania Środowiskowego Oddziału Zamiejscowego 
Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. W niniejszym artykule opisano zasadę działania 
powietrznego stołu koncentracyjnego oraz utworzonego na terenie jednego z zakładów górniczych stanowiska 
badawczefgo. Zaprezentowano parametry techniczne i technologiczne wpływające na proces rozdziału. 
Przytoczono także przykładowe wyniki wzbogacania węgla metodą suchej separacji. 

 
1. Wprowadzenie 

W ostatnich latach obserwuje się renesans procesu 
wzbogacania urobku węglowego na powietrznych sto-
łach koncentracyjnych. Stare typy stołów konstruowano 
dla pozyskania koncentratów węglowych. Nowe typy 
stołów buduje się w celu wydzielania czystych odpadów 
(skały płonnej). 

Rozwarstwienie materiału według gęstości poszcze-
gólnych składników przeprowadza się w ciągłym wzno-
szącym się strumieniu powietrza, przepływającego przez 
otwory w płycie stołu, przy równoczesnym poddawaniu 
tej płyty wahadłowemu ruchowi umożliwiającemu prze-
suwanie się ziaren po jego powierzchni. 

Płyta stołu wykonana jest z blachy dziurkowanej 
lub plecionej siatki. We wznoszącym się strumieniu 
powietrza ziarna opadają z prędkością zależną od ich 
gęstości. Tworzą się warstwy ziaren: najcięższe ziarna 
przesuwają się po powierzchni stołu a najlżejsze 
znajdują się w górnej warstwie. Produkty te były 
odbierane do zbiorników znajdujących się poza płytą 
stołu. Najlżejsze ziarna (koncentrat) wydzielane były 
w pobliżu miejsca załadowania urobku a najcięższe 
w końcowej części stołu. Płyty stołu posiadały uli-
stwowienie (listwy drewniane, kątowniki) o zmiennej 
wysokości pozwalające na poruszanie się ziaren ka-
mienia pomiędzy nimi. 

Opracowano wiele (starszych) konstrukcji powietrz-
nych stołów koncentracyjnych. Ich opisy można znaleźć 
w krajowych podręcznikach [2], [3], [6], [16]. 

Powietrzne stoły koncentracyjne, ze względu na 
małą dokładność rozdziału, zostały wyparte przez 
mokre metody wzbogacania (osadzarki, ciecze cięż-
kie). W rejonach braku wody pracowały i nadal 
pracują powietrzne stoły koncentracyjne nowszych 
konstrukcji [4], [5]. Ich dokładność rozdziału jest tak-
że stosunkowo nieduża (duże straty węgla w odpadach 
i w produktach pośrednich). 

W Chinach, już po 2000 roku, opracowano nową 
konstrukcję powietrznych stołów koncentracyjnych 
[14]. Stoły te wykorzystuje się do wstępnego usuwania 

części ziaren kamienia (skały płonnej) z urobku 
węglowego przed poddaniem go do mokrych 
procesów wzbogacania w zakładach. Badania 
pokazały, ze najlepszy rozdział zachodzi przy teore-
tycznej gęstości rozdziału równej 2,0 g/cm3, a więc 
w obszarze gęstości produktów odpadowych (gęstość 
>1,8 g/cm3). 

Usunięcie większej części skały płonnej pozwala 
na uproszczenie układu technologicznego zakładu 
przeróbczego. Zmniejsza się ilość nadawy kierowanej 
do wzbogacania w osadzarkach oraz ilość maszyn 
i urządzeń. Można też zwiększyć ilość urobku kie-
rowanego do zakładu przeróbczego itd. Korzyści te 
pozwalają na pominięcie faktu małej dokładności 
wzbogacania, gdyż celem tej operacji nie jest otrzy-
manie czystych koncentratów węglowych, a jedynie 
usunięcie części frakcji kamienia. 
 
2. Powietrzny stół koncentracyjny typu FGX-1 

Urządzenia FGX (rys. 1) składają się z perfo-
rowanego stołu roboczego (rys. 2), urządzenia wibra-
cyjnego, komory powietrznej, napędu i mechanizmu 
pozwalającego zmieniać kąty nachylenia stołu. Nada-
wa surowego węgla jest podawana poprzez wibrujący 
zasilacz na stół roboczy pochylony pod różnymi 
kątami w osi poprzecznej i podłużnej, wprawiany 
w ruch wibracyjny przez wibrator. 

Pod spodem stołu znajduje się kilka komór po-
wietrznych zasilanych przez wentylator odśrodkowy. 
Zawirowane powietrze przechodzi przez otwory w stole 
tworząc wznoszący prąd powietrza. Materiał drobny 
w nadawie wraz z powietrzem stanowi autogeniczny 
ośrodek (medium), tzn. tworzy z powietrzem zawiesinę 
(suspensję) „powietrze-ciało stałe” nazywane czasami 
złożem fluidalnym. Tworzy to w rezultacie warunki do 
skrępowanego opadania cząstek złoża w zależności od 
ich wielkości i gęstości. Pod wpływem połączonych sił: 
odśrodkowej i prądu powietrza, złoże węgla surowego 
unosi się i w zależności od gęstości materiału różnicuje 
się. A mianowicie: materiał lżejszy znajduje się na 
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powierzchni złoża zawiesinowego, a frakcje o wyższej 
gęstości znajdują się w dolnej jego partii. 

W urządzeniu wykorzystuje się efekt tzw. upłyn-
nienia, który powstaje w wyniku interakcji pomiędzy 
gęstością drobnych cząstek stanowiących zawiesinę 
a bardziej gruboziarnistymi cząstkami złoża, co dopro-
wadza do poprawy rozdziału frakcji gruboziarnistych. 

Proces wzbogacania przebiega podobnie do proce-
su wzbogacania w cieczy ciężkiej przy czym ośrod-
kiem, w którym następuje rozdział jest złoże fluidalne. 
Z uwagi na to, że stół pochylony jest w kierunku 
poprzecznym, materiał o małej gęstości znajdujący się 
na powierzchni złoża fluidalnego ma tendencję do 
przesuwania się po tej powierzchni i spadania w spo-
sób ciągły, pod wpływem sił grawitacji, poprzez prze-
grodę usytuowaną na brzegu stołu (przesypem węgla 

wzbogaconego). Materiał o wyższej gęstości koncen-
truje się w dolnej części złoża fluidalnego i przesu-
wając się w kierunku wylotu kamienia jest odpro-
wadzany przegrodą kierującą go do zsypu kamienia 
(rys. 3). W zależności od rodzaju nadawy i sposobu 
ustawienia maszyny może być wytwarzanych wiele 
rodzajów produktów (frakcje: kamienia, przerostów 
węglowo-kamiennych, łupków, węgla wysokopopio-
łowego, węgla niskopopiołowego) dostosowanych do 
wymogów użytkowników. Z reguły wydziela się trzy 
produkty, ale można ustawić przegrody tak, że otrzy-
muje się pięć a nawet dziewięć produktów. Mając na 
uwadze ochronę środowiska przed zapyleniem – stół 
przykryty jest zadaszeniem wraz z zabudowanym od-
pylaczem, gdzie utrzymywane jest ujemne ciśnienie. 
Zaznaczyć należy, że 75% zapylonego powietrza cyr-
kuluje obiegu tzn. za pomocą wentylatora przechodzi 
przez odpylacz cyklonowy i jest powtórnie używane. 
Natomiast 25% powietrza po odpyleniu przez od-
pylacz workowy, ze sprawnością 99,5% uchodzi do 
atmosfery. W ten sposób rządzenie spełnia surowe 
wymogi standardów ochrony środowiska. 

Powietrzne stoły koncentracyjne produkowane są 
w jedenastu modelach o wydajnościach: FGX-1 (10 Mg/h), 
FGX-2 (20 Mg/h), FGX-3 (30 Mg/h), FGX-6 (60 Mg/h), 
FGX-9 (90 Mg/h), FGX-12 (120 Mg/h), FGX-18A 
(180 Mg/h), FGX-24 (240 Mg/h), FGX-24A (240 Mg/h), 
FGX-48 (480 Mg/h), FGX-100 (1000 Mg/h). Modele 
z literą „A” składają się z dwóch separatorów zabudo-
wanych w jednym urządzeniu [1], [13]. 

 
3. Stanowisko badawcze do suchego 

odkamieniania urobku 
W poprzednim rozdziale opisano, w sposób 

uproszczony, zasady wzbogacania urobku węglowego 
na powietrznym stole koncentracyjnym. Stół koncen-
tracyjny jest jednym z elementów stanowiska ba-
dawczego przygotowanego do procesu odkamieniania. 
Urobek kierowany do tego procesu musi być odpo-
wiednio przygotowany a proces separacji odpowiednio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. FGX-1 – na placu zwałowym 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Płyta robocza powietrznego stołu koncentracyjnego 
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prowadzony. Na rysunku 4 przedstawiono schemat 
blokowy stanowiska badawczego. Składa się on 
z sześciu modułów. Poniżej przedstawiono poszcze-
gólne moduły wraz z ich wyposażeniem. 
 
MODUŁ ZASILANIA (I) stanowi: 

– przenośnik taśmowy z zabudowanym falowni-
kiem do regulacji prędkości obrotowej bębna; 
regulacja wydajności przenośnika umożliwia 
płynną regulację podawanego materiału do ko-
lejnych procesów uwzględnionych w określonym 
zakresie badawczym, 

– zbiornik zasypowy z lejem, zabudowany nad 
przenośnikiem zasilającym, służący do magazy-
nowania materiału badawczego oraz utrzymania 
określonej wymaganej płynności podawania ma-
teriału badawczego. 

 
MODUŁ KLASYFIKACJI (II) stanowi: 

– przesiewacz wibracyjny z możliwością wymiany po-
kładu sitowego; stosowane są sita blaszane o oczku 
0120 mm, 0100 mm, 080 mm, 060 mm, 050 mm, 
040 mm, 031,5 mm, 020 mm, 016 mm oraz sito 
prętowe o szczelinie 12 mm, 9 mm i 6 mm, 

– przenośnik do odbioru produktu dolnego klasyfi-
kacji, z zabudowaną wagą taśmową do rozliczeń 
finansowo - technologicznych. 

 
MODUŁ ROZDRABNIANIA (III) stanowi: 

– przenośnik nadawy, 
– kruszarka szczękowa z regulowaną płynnie 

szczeliną, umożliwiającą wykonanie operacji 
rozdrabniania od 80 do 20 mm. 

MODUŁ WZBOGACANIA (IV) stanowi: 
– przenośnik zasilający urządzenie do suchego odka-

mieniania z zabudowaną wagą do rozliczeń finan-
sowo – technologicznych oraz zabudowanym na 

przenośniku próbobiornikiem do poboru prób mate-
riału z całej szerokości taśmy przenośnika nadawy, 

– urządzenie do suchego wzbogacania (FGX-1) 
w skład którego wchodzi: lej nadawczy, podajnik 
dozujący, stół roboczy do suchego odkamienia-
nia, układ zasilający stół roboczy w sprężone 
powietrze, układ odpylający, 

– zestaw odbierający produkty rozdziału w skład 
którego wchodzi: trójkomorowy zbiornik do od-
bioru frakcji lekkiej (węgla), pośredniej (przerost), 
ciężkiej (odpady), waga elektroniczna do pomiaru 
ilości poszczególnych frakcji oraz 3 przenośniki 
odbierające rozdzielone frakcje. 

MODUŁ STEROWANIA (V) obejmuje: 
– zestaw sterująco-kontrolny z szafą sterowniczą, 
– panel komputerowy, 
– kamerę wizyjną. 

 
MODUŁ LABORATORYJNY (VI) obejmujący: 

– laboratoryjną kruszarkę szczękową typu LAB 
03-260, 

– laboratoryjną kruszarkę walcową typu LAB 08-
240/Z, 

– laboratoryjny analizator węgla - WILPO Z 241. 
 
4. Parametry techniczne i technologiczne 

wpływające na skuteczność odkamieniania 
urobku węglowego 

Producent powietrznych stołów koncentracyjnych 
typu FGX na podstawie własnych badań a także 
doświadczeń przemysłowych zebranych z funkcjonu-
jących zakładów przeróbczych wykorzystujących 
technologię suchego odkamieniania opracował ogólne 
zalecenia dotyczące prowadzenia procesu separacji. 
W zaleceniach tych producent zwraca uwagę na możli-
wość regulacji następujących parametrów technicz-
nych powietrznego stołu koncentracyjnego: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3. Rozdział produktów na płycie roboczej 
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– wysokość położenia progu przesypowego w stre-
fie odbioru produktu lekkiego (węglowego), 

– wysokość położenia progu przesypowego w stre-
fie odbioru produktu pośredniego, wysokość po-
łożenia progu przesypowego w strefie odbioru 
produktu ciężkiego (odpadowego), 

– kąt podłużny ustawienia płyty roboczej w za-
kresie od 0 do –2 , 

– kąt poprzeczny ustawienia płyty roboczej w za-
kresie od 0 do –10°, 

– ilość doprowadzonego powietrza pod poszczegól-
ne strefy rozdziału badanego materiału, ustawienia 
klap regulujących kierowanie rozdzielonych strug 
materiału do określonych zdefiniowanych produk-
tów rozdziału. 

 
Regulacja poszczególnych wyżej wymienionych 

parametrów technicznych odbywać się musi w trakcie 
badań próbnych (wstępnych) tak, aby otrzymać 
najkorzystniejszy rozdział nadawy na poszczególne 
produkty. 

Doświadczenia zagraniczne pokazują, że skutecz-
ność rozdziału zależy także od parametrów tech-
nologicznych kierowanej do wzbogacania nadawy. 
Zauważono, że wpływ na dokładność rozdziału mają 
następujące parametry: 

– wilgoć całkowita, 
– wymiar rozdzielanego materiału badawczego, 
– zakres klasy ziarnowej, 
– udział klasy ziarnowej 6–0 mm, 
– relacja ilości kamienia do ilości węgla, 
– zawartość popiołu w materiale badawczym, 
– zawartość siarki pirytowej w materiale badaw-

czym, 
– zawartość produktu pośredniego (przerostu) w na-

dawie. 

Podkreślono, że najważniejszym parametrem tech-
nologicznym jest zawartość wilgoci powierzchniowej, 
a także skład ziarnowy nadawy. Zwrócono także 
uwagę na konieczność określenia: 

– zapotrzebowania powietrza na rozdział materiału 
w funkcji wilgoci, 

– zależności wydajności urządzenia w funkcji gra-
nulacji i zawartości wilgoci. 

 
W Centrum Gospodarki Odpadami i Zarządzania 

Środowiskowego opracowana została metodyka ba-
dawcza dla suchego odkamieniania urobku prowa-
dzona na urządzeniu FGX-1. Metodyka ta jest we-
ryfikowana w trakcie prowadzenia prób ćwierćtech-
nicznych na posiadanym stanowisku badawczym. 
 
5. Przykładowe rezultaty wzbogacania węgla 

Stanowisko badawcze suchego odkamieniania urob-
ku węglowego, będące w dyspozycji IMBiGS jest obec-
nie testowane w celu opanowania przez pracowników 
sposobów jego działania. Prowadzone są też próby roz-
działu urobku. Dla informacji o uzyskiwanych wynikach 
wzbogacania, w tabeli 1 zamieszczono dane z przemy-
słowej separacji urobku na urządzeniu FGX-3 [1], [13]. 

Przedstawione w tabeli 1 wyniki pokazują, że 
można otrzymać dość czyste, jak na węgiel ener-
getyczny, koncentraty. Węgiel surowy nie był zbytnio 
zanieczyszczony skałą płonną (średnio ok. 20%). Pro-
ces był prowadzony przy wysokich gęstościach roz-
działu a więc miał za zadanie usunąć część kamienia. 
Węgiel był łatwo wzbogacalny. Dokładność rozdziału 
określona wskaźnikiem rozproszenia prawdopodobne-
go była na poziomie dokładności pracy osadzarek. 

W tabeli 1 zamieszczono rezultaty trzech prób 
wzbogacania chińskiego węgla klas ziarnowych 50–6 
i 50–0 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 4. Schemat blokowy stanowiska badawczego do wstępnego suchego odkamieniania węgla kamiennego 
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Inne doniesienia literaturowe, przy braku zesta-
wień tabelarycznych osiągniętych wyników, pozy-
tywnie oceniają rezultaty usuwania kamienia z węgla 
surowego. 

Systematyczne badania [1[, [13] polskich węgli są 
prowadzone od drugiego kwartału 2013 r. Dotych-
czasowe badania prowadzone w IMBiGS potwierdzają 
skuteczność odkamieniania urobku węglowego. 
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Tabela 1. Rezultaty wzbogacania trzech prób chińskiego węgla ([1], [13]) 

Numer próby I II III 

Klasa ziarnowa [mm] 50–6 50–0 50–6 50–0 50–6 50–0 

Zawartość popiołu w nadawie [%] 25,30 24,40 22,88 23,35 26,84 26,94 

Gęstość rozdziału [g/cm3] 1,82  1,95  2,14  

Wychód koncentratu [%] 74,36 80,26 78,71 80,91 80,57 84,02 

Zawartość popiołu w koncentracie [%] 9,79 13,97 10,68 13,08 14,23 16,93 

Wychód odpadów [%] 25,64 19,74 21,29 19,09 19,43 15,98 

Zawartość popiołu w odpadach [%] 69,24 70,88 67,97 66,87 79,12 79,58 

Rozproszenie prawdopodobne 0,26  0,25  0,18  
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Wykorzystanie powietrznych stołów koncentracyjnych 
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Streszczenie 
W artykule zaprezentowano wykorzystanie powietrznych stołów koncentracyjnych do otrzymywania substy-
tutów kruszyw metodą odkamieniania (z ang. deshaling), polegającą na wydzielaniu z surowego urobku 
węglowego czystych ziaren kamienia. 

 
 

Sektor górnictwa węgla kamiennego w Polsce wy-
twarza rocznie ponad 30 min Mg odpadów wydo-
bywczych i przetwórczych, co stanowi blisko 28% 
odpadów wytwarzanych przez sektor gospodarczy. Do-
datkowo szacuje się, że blisko 600 mln Mg tego rodzaju 
odpadów jest już zdeponowane w środowisku [1]. Pro-
dukty nazywane odpadowymi wydziela się w zakładach 
przeróbczych podczas wzbogacania klas ziarnowych 
200–20 mm w płuczkach ziarnowych; 20–0,5 mm 
w płuczkach miałowych oraz 0,5–0 mm metodą flotacji. 
W zakładach przeróbczych zakresy uziarnienia mogą 
być różne, w zależności od zainstalowanych w nich 
maszyn wzbogacających (ciecze ciężkie, osadzarki, 
wzbogacalniki zwojowe, flotowniki). W zależności od 
uziarnienia, produkty odpadowe mogą znaleźć różne 
wykorzystanie [2]. 

W procesach przeróbczych wydzielenie skały płon-
nej (kamienia) odbywa się w procesach mokrych. 
W niektórych zakładach stosowane jest suche odka-
mienianie urobku w tzw. kruszarkach Bradforda. Ich 
zasada działania polega na selektywnym kruszeniu 

surowego urobku węglowego (węgiel ulega rozdrob-
nieniu, kamień pozostaje w zasadzie nieskruszony). 
Metoda ta stosowana jest głównie dla klas ziarnowych 
powyżej 50 mm lub 100 (120) mm. Drobniejsze ziarna, 
poniżej 50 mm, kierowane są do wzbogacania w ośrod-
ku wodnym bądź w cieczy ciężkiej magnetytowej. 

W ostatnich latach następuje renesans znanych od 
prawie stu lat powietrznych stołów koncentracyjnych. 
Urządzenia te, stosowane w okresie międzywojennym, 
charakteryzowały się małą dokładnością wzbogacania: 
dawały zanieczyszczone produkty handlowe i powsta-
wały straty substancji węglowej w odpadach. Z tego też 
względu zrezygnowano z tych urządzeń. Nowe roz-
wiązania konstrukcyjne, opracowane już w XXI wieku, 
umożliwiły wydzielanie z surowego urobku węglowego 
czystych ziaren kamienia, czyli tzw. odkamienianie 
(z ang. deshaling). Zostały one opracowane w Chinach 
[3]. Urządzenia te znalazły zastosowanie w regionach 
ubogich w wodę, przy wzbogacaniu surowego urobku, 
oraz tam, gdzie wymagania co do parametrów energe-
tycznych węgla handlowego nie były zbyt wygórowane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 1. Instalacja typu FGX-1 do suchego odkamieniania węgla kamiennego 
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To ostatnie zastosowanie dotyczy przygotowania węgla 
dla kotłów energetycznych przystosowanych do spa-
lania węgli o dużej zawartości popiołu. Okazuje się, że 
wiele krajowych elektrowni, ze względu na parametry 
gwarancyjne kotłów, nie jest zainteresowanych węglem 
o bardzo niskiej zawartości popiołu i wysokiej wartości 
opałowej. Dla takich elektrowni wystarcza nawet czę-
ściowe odkamienianie urobku węglowego. Do tego celu 
znakomicie nadają się powietrzne stoły koncentracyjne 
nowej konstrukcji. 

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa 
Skalnego, po dogłębnych analizach jakości krajowych 
węgli kamiennych i wymagań jakościowych produ-
centów energii, podjął decyzję o sprowadzeniu z Chin, 
z firmy Tangshan Shenzou Machmery Co Ltd., po-
wietrznego stołu koncentracyjnego dla swego Oddzia-
łu Zamiejscowego Centrum Gospodarki Odpadami 
i Zarządzania Środowiskowego w Katowicach. Słusz-
ność tej decyzji potwierdzają liczne doniesienia kon-
gresowe o pozytywnym zastosowaniu tych urządzeń 
w Chinach, USA, Indiach, RPA, Turcji i w Australii. 
Na świecie pracuje obecnie już ponad 1800 sztuk tego 
typu urządzeń o różnej wydajności. 

Firma Tangshan Shenzhou Machinery Co Ltd. 
produkuje serię jedenastu modeli o wydajności od 10 
Mg/h do 1000 Mg/h. IMBiGS zakupił model FGX-1 
o najniższej wydajności, przeznaczając go do badań 
ćwierć- i półprzemysłowych odkamieniania urobku 
węglowego z krajowych kopalń. Powietrzny stół kon-
centracyjny składa się z perforowanej płyty roboczej, 
urządzenia wibracyjnego, komory powietrznej, napędu i 
mechanizmu pozwalającego zmieniać kąty (poprzeczny 
i podłużny) nachylenia płyty roboczej. Nadawa suro-
wego urobku, gromadzona w zbiorniku zasilającym, 
podawana jest podajnikiem na płytę roboczą. Pod płytą 
znajdują się komory powietrzne (fot. 3) zasilane przez 
wentylator odśrodkowy. Zawirowane powietrze prze-
chodzi przez otwory w płycie roboczej, tworząc wzno-
szący się strumień powietrza. Drobny materiał nadawy 
tworzy we wznoszącym się strumieniu powietrza za-
wiesinę nazywaną suspensją lub złożem fluidalnym. 
Tworzą się warunki do skrępowanego opadania w złożu 
ziaren w zależności od ich wielkości i gęstości. 
Skutkuje to tym, że ziarna o wyższej gęstości opadają 
na powierzchnię płyty roboczej, a lżejsze znajdują się 
na powierzchni złoża zawiesinowego. Jak łatwo zauwa-
żyć, przebieg rozdziału ziaren wg gęstości przebiega 
podobnie do procesu wzbogacania w cieczy ciężkiej, 
z tym że odpowiednikiem cieczy ciężkiej jest złoże 
fluidalne. Materiał o wyższej gęstości (kamień) kon-
centruje się w dolnej części złoża fluidalnego i, prze-
suwając się w kierunku wylotu kamienia, jest odpro-
wadzany przegrodą kierunkową do zsypu kamienia [4]. 

Powietrzne stoły koncentracyjne służą, jak wcze-
śniej napisano, do wydzielania z urobku czystych 
ziaren kamienia. Parametry stołu ustala się tak, aby 
można było uzyskać rozdział składników przy teo-
retycznej gęstości ośrodka powyżej 2,0 g/cm3. Ziarna 
o tej gęstości są praktycznie ziarnami czystego ka-
mienia. Z uwagi na fakt, że powietrzne stoły koncen-
tracyjne są stosunkowo mało dokładne (im mniejsza 
gęstość ośrodka, w którym następuje rozdział, tym 

dokładność rozdziału jest mniejsza), do produktu cięż-
kiego oprócz kamienia trafiają także ziarna łupków, 
rzadziej zrostów węgli kamiennych. Badania zagra-
niczne pokazały, że dokładność rozdziału określona 
współczynnikiem rozproszenia prawdopodobnego ep 
wynosi >0,2. To dokładność nie najlepiej pracujących 
osadzarek, a więc dla wzbogacania powietrznego jest 
to stosunkowo wysoka dokładność. Powietrzne stoły 
koncentracyjne są więc urządzeniami pozwalającymi 
wydzielić z urobku węglowego materiał mogący być 
substytutem kruszyw naturalnych wykorzystywanych 
w pracach inżynieryjnych i w budownictwie. 

Na powietrznych stołach koncentracyjnych można 
rozdzielać ziarna o wymiarach granicznych: górna 
granica 80 mm, a dolna 6 mm. W praktyce, ze wzglę-
du na zjawisko równoopadania (duże ziarna lżejsze 
opadają z tą samą prędkością co małe ziarna ale 
o dużej gęstości), zaleca się kierowanie do procesu 
rozdziału wyższych klas ziarnowych, np 80–50 mm, 
50–20 mm, 20–6 mm Przy tak rozklasyfikowanym 
materiale otrzymuje się czystsze (niezanieczyszczone 
węglem) produkty kamienne Prace powietrznego stołu 
koncentracyjnego reguluje się wysokością położenia 
progów przesypowych w poszczególnych strefach od-
bioru kamienia, produktu pośredniego oraz węgla 
W zależności od rodzaju nadawy odpowiednio ustawia 
się kąty pochylenia płyty roboczej (podłużne i po-
przeczne). Doświadczalnie dobiera się także ilości 
powietrza doprowadzanego pod poszczególne strefy 
rozdziału. Wielomiesięczne badania prowadzone przez 
Centrum Gospodarki Odpadami i Zarządzania Środo-
wiskowego (Oddział Zamiejscowy IMBiGS w Kato-
wicach) pozwoliły zdobyć doświadczenie w prowa-
dzeniu procesu rozdziału oraz opracować metodykę 
badawczą dla optymalnego odzysku frakcji kamien-
nych z urobku węglowego. Dotychczas przeprowadzo-
no badania na próbach urobku pochodzącego z kilku 
zakładów górniczych. Przykładowe wyniki przeprowa-
dzonych badań zaprezentowano w tab. 1. 

Reasumując, należy stwierdzić, ze powietrzny stół 
koncentracyjny stwarza możliwości uzyskania sub-
stytutów kruszyw wydzielanych tą metodą z urobku 
węgli kamiennych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 3. Powietrzny stół koncentracyjny – komora 
powietrzna 
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Tabela 1. Wyniki odkamieniania urobku węgla kamiennego z jednej z polskich kopalń 

Numer frakcji Wychód [%] Zawartość popiołu [%] Wartość opałowa [kJ/kg] 
NADAWA 100,00 46,15 13 234,56 

Sekcja 1 71,07 35,12 18 041,78 
Sekcja 2 10,15 52,01 12 602,87 
Sekcja 3 7,78 70,89 5 401,23 
Sekcja 4 4,06 81,15 2 143,74 
Sekcja 5 6,94 86,04 782,97 
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Streszczenie 
Wydobywany z dołu kopalń urobek węglowy stanowi mieszaninę ziaren węglowo-odpadowych, która nie 
posiada praktycznie na rynku zbytu żadnej wartości użytkowej. W celu uzyskania węglowego produktu han-
dlowego urobek poddawany jest procesom wzbogacania w zakładach przeróbki mechanicznej węgla. W wa-
runkach przemysłowych proces ten opiera się na wykorzystaniu grawitacyjnych metod wzbogacania w ośrodku 
powietrznym, wodnym bądź w cieczy ciężkiej magnetytowej. 
W prezentowanym artykule opisano możliwości zastosowania w warunkach krajowych metody suchej separacji 
urobku węglowego na powietrznym stole koncentracyjnym typu FGX-1. Urządzenie to zostało zakupione 
w Chinach przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. W artykule opisano zasadę dzia-
łania powietrznego stołu koncentracyjnego oraz zbudowanego na terenie jednego z zakładów górniczych 
stanowiska badawczego. Zaprezentowano parametry techniczne i technologiczne wpływające na proces roz-
działu. Przytoczono także przykładowe wyniki wzbogacania węgla metodą suchej separacji w celu uzyskania 
czystych produktów odpadowych oraz paliw kwalifikowanych. 

 
 
Wprowadzenie 

W ostatnich ośmiu latach wydobycie węgla ka-
miennego w Polsce zmalało o ponad 20 mln Mg by 
osiągnąć w 2012 r. poziom 79,5 mln Mg. Zmniejszające 
się wydobycie węgla kamiennego nie spowodowało 
jednak proporcjonalnego zmniejszania się ilości wytwa-
rzanych odpadów wydobywczych i przeróbczych. 
Corocznie ten sektor przemysłu wytwarza blisko 30 mln 
Mg odpadów. Dodatkowo szacuje się, że około 600 mln 
Mg tego rodzajów odpadów jest już zdeponowane 
w środowisku [1], [2]. 

Urobek węgla kamiennego składa się z ziaren wę-
glowych, skały płonnej, przerostów węglowo-kamien-
nych i frakcji łupkowych (łupki rozmywalne, ognio-
trwałe i inne). Rozdział tych składników odbywa się 
w procesach nazywanych wzbogacaniem, a całość nie-
zbędnych procesów nazywamy przeróbką mechaniczną. 

Procesy wzbogacania prowadzone mogą być 
w ośrodku powietrznym, wodnym lub w cieczach 
ciężkich. W Polsce wydzielenie skały płonnej (ka-
mienia), jako niepożądanego składnika urobku węgla 
kamiennego, odbywa się głównie w procesach mo-
krych. I tak dla klas ziarnowych 200–20 mm stosuje 
się głównie płuczki z cieczą ciężką, dla klas 20–0,5 
mm płuczki osadzarkowe miałowe, natomiast w przy-
padku klas ziarnowych w zakresie 0,5–0 mm stosuje 
wzbogacanie flotacyjne (dla węgli koksowych, rza-
dziej energetycznych) [3]. W niektórych zakładach 
stosowane jest suche wzbogacanie urobku węglowego 
w tzw. kruszarkach Bradforda. Zasada ich działania 
polega na selektywnym kruszeniu surowego urobku 
węglowego i wydzieleniu frakcji węglowej i odpado-
wej (węgiel ulega rozdrobnieniu, skała płonna (ka-
mień) pozostaje w zasadzie nieskruszona). Metoda ta 
stosowana jest głównie dla klas ziarnowych powyżej 
50 mm lub 100 (120) mm. 

Proces wzbogacania suchego z wykorzystaniem 
powietrznych stołów koncentracyjnych popularny był 
w wielu krajach w okresie międzywojennym i stoso-
wany do rozdziału węgli łatwo wzbogacanych (duże 
różnice gęstości pomiędzy składnikami użytecznymi 
i nieużytecznymi, mała ilość frakcji pośrednich). Pro-
ces ten był również prowadzony w Polsce. Zakład 
przeróbczy KWK „Rozbark” w Bytomiu był ostatnim 
zakładem wykorzystującym proces wzbogacania po-
wietrznego (w wariancie wialnika) [4]. 

W ostatnich kilku latach obserwuje się renesans 
procesów wzbogacania powietrznego. Wykorzystuje 
się go w wielu krajach do wstępnego usuwania części 
ziaren kamienia (skały płonnej) z urobku węglowego 
przed podaniem go do mokrych procesów wzboga-
cania w zakładach przeróbczych. Usunięcie większej 
części skały płonnej pozwala bowiem uprościć sche-
mat technologiczny zakładu przeróbczego. Zmniejsza 
się ilość nadawy, a więc zmniejsza się ilość niezbęd-
nych maszyn i urządzeń, ogranicza się zużycie energii 
oraz obniża się koszty wzbogacania. W Chinach 
i w niektórych krajach suche odkamienianie urobku 
jest jedyną operacją przeróbczą. Otrzymywany kon-
centrat jest końcowym produktem handlowym. Na-
tomiast wydzielone produkty odpadowe, z uwagi brak 
kontaktu z wodą, mogą być z powodzeniem wykorzy-
stywane jako substytut kruszyw naturalnych w pracach 
drogowych i inżynieryjnych oraz jako materiał do 
wypełniania pustek poeksploatacyjnych. 
 
1. Technologia suchego odkamieniania węgla 

kamiennego na powietrznych stołach 
koncentracyjnych typu FGX 

Urządzenia FGX są to złożone, pod względem 
wiedzy technologicznej, maszyny do suchego wzbo-
gacania węgla. Składają się z perforowanego stołu ro-
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boczego, urządzenia wibracyjnego, komory powietrznej 
oraz napędu i mechanizmu pozwalającego zmieniać 
kąty nachylenia stołu i częstotliwość wibracji. Nadawa 
surowego węgla jest podawana poprzez wibrujący 
zasilacz na stół roboczy pochylony pod różnymi kątami 
w osi poprzecznej i podłużnej, wprawiany w ruch 
wibracyjny przez wibrator. 

Pod spodem stołu znajduje się kilka komór po-
wietrznych zasilanych przez wentylator odśrodkowy. 
Zawirowane powietrze przechodzi przez otwory w sto-
le tworząc wznoszący prąd powietrza. Pod wpływem 
połączonych sił: odśrodkowej i prądu powietrza złoże 
węgla surowego unosi się i różnicuje w zależności od 
gęstości ziaren materiału. I tak materiał lżejszy znajdu-
je się na powierzchni złoża zawiesinowego, a bardziej 
gęste frakcje znajdują się w dolnej jego partii. Materiał 
drobny w nadawie wraz z powietrzem stanowi auto-
geniczny ośrodek (medium), tzn. tworzy z powietrzem 
zawiesinę (suspensję) „powietrze – ciało stałe” nazy-
wane czasami złożem fluidalnym. Medium to tworzy 
w rezultacie warunki do skrępowanego opadania czą-
stek złoża w zależności od ich wielkości i gęstości. 

W powietrznych stołach koncentracyjnych wyko-
rzystuje się efekt upłynnienia, który powstaje w wy-
niku interakcji pomiędzy gęstością drobnych cząstek, 
stanowiących zawiesinę a bardziej gruboziarnistymi 
cząstkami złoża, co doprowadza do poprawy rozdziału 
frakcji gruboziarnistych.  

Z uwagi na to, że powietrzny stół koncentracyjny 
pochylony jest w kierunku poprzecznym, materiał 
o małej gęstości znajdujący się na powierzchni złoża 
fluidalnego ma tendencję do przesuwania się po tej 
powierzchni i spadania w sposób ciągły, pod wpływem 
sił grawitacji, poprzez przegrodę usytuowaną na brze-
gu stołu (tzw. przesypem węgla wzbogaconego). Ma-
teriał o wyższej gęstości koncentruje się w dolnej 
części złoża fluidalnego i przesuwa się w kierunku 
wylotu odpadów, poprzez płytę kierującą do zsypu 
odpadów. W zależności od rodzaju nadawy i sposobu 
ustawienia urządzenia może być wytwarzanych wiele 
rodzajów produktów dostosowanych do wymogów 
użytkowników. Mając na uwadze ochronę środowiska 
przed zapyleniem – stół przykryty jest zadaszeniem 

wraz z zabudowanym odpylaczem, gdzie utrzymywa-
ne jest ujemne ciśnienie. Zgodnie z danymi poda-
wanymi przez producenta 75% zapylonego powietrza 
cyrkuluje w obiegu, tzn. za pomocą wentylatora prze-
chodzi przez odpylacz cyklonowy i jest powtórnie 
używane. Natomiast 25% powietrza po odpyleniu 
przez odpylacz workowy ze sprawnością 99,5%, 
uchodzi do atmosfery. W ten sposób urządzenie 
spełnia surowe wymogi standardów ochrony środo-
wiska. Szkic powietrznego stołu koncentracyjnego 
typu FGX pokazuje rysunek 1 [18]. 

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa 
Skalnego, po dogłębnych analizach jakości krajowych 
węgli kamiennych i wymagań jakościowych produ-
centów energii, podjął decyzję o sprowadzeniu z Chin 
z firmy Tangshan Shenzhou Machinery Group Co. 
Ltd. powietrznego stołu koncentracyjnego typu FGX 
dla swego Oddziału Zamiejscowego – Centrum Go-
spodarki Odpadami i Zarządzania Środowiskowego 
w Katowicach. 

Firma Tangshan Shenzhou Machinery Group Co. 
Ltd. produkuje serię jedenastu modeli o wydajności od 
10 Mg/h do 1000 Mg/h. W świecie w takich krajach 
jak Chiny, USA, RPA, Indie, Australia, Indonezja, 
Mongolia i Turcja pracuje obecnie łącznie już ponad 
1800 sztuk tego typu urządzeń o różnej wydajności 
[8]. Instytut zakupił model FGX-1 o najniższej wydaj-
ności (10 Mg/h), przeznaczając go do badań ćwierć- 
i półprzemysłowych odkamieniania urobku węglowe-
go z krajowych kopalń. 

 
2. Czynniki wpływające na efektywność 

procesu suchego odkamieniania na 
powietrznych stołach koncentracyjnych 
typu FGX-1 

Proces rozdziału wzbogacanego materiału na po-
wietrznych stołach koncentracyjnych typu FGX zależy 
od wielu czynników – szczegółowo omówiono je w pra-
cach [4], [11]. Do najważniejszych z nich zaliczyć 
należy: 

– wstępne przygotowanie nadawy uwzględniające 
zjawisko równopadania ziaren, 

– wielkość ziaren, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Szkic działania powietrznego stołu koncentracyjnego FGX [13] 
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– gęstość ziaren, 
– ilość podawanego powietrza, 
– wysokość listw, 
– kąt nachylenia (poprzeczny i podłużny) płyty 

roboczej, 
– liczba wahnięć płyty roboczej, 
– obciążenie (wydajność) wzbogacalnika. 

 
Czynniki te określa się na podstawie badań suro-

wego urobku węglowego, uwzględniając także żądaną 
jakość produktów rozdziału. Na ich podstawie ustala 
się reżim technologiczny procesu wzbogacania. Pod-
kreślić tu należy, że ścisłe przestrzeganie ustalonego 
reżimu technologicznego jest niezbędnym warunkiem 
osiągania założonych parametrów jakościowych pro-
duktów rozdziału. Producent powietrznych stołów 
koncentracyjnych typu FGX na podstawie własnych 
badań, a także doświadczeń przemysłowych zebranych 
z funkcjonujących zakładów przeróbczych, wykorzy-
stujących technologię suchego odkamieniania opraco-
wał ogólne zalecenia dotyczące prowadzenia procesu 
separacji. W zaleceniach tych producent zwraca uwagę 
na możliwość regulacji następujących parametrów 
technicznych powietrznego stołu koncentracyjnego: 

– wysokość położenia progu przesypowego w stre-
fie odbioru produktu lekkiego (węglowego), 

– wysokość położenia progu przesypowego w stre-
fie odbioru produktu pośredniego, 

– wysokość położenia progu przesypowego w stre-
fie odbioru produktu ciężkiego (odpadowego), 

– kąt podłużny ustawienia płyty roboczej w zakre-
sie od 0° do –2°, 

– kąt poprzeczny ustawienia płyty roboczej w za-
kresie od 0° do –10°, 

– ilość doprowadzonego powietrza pod poszcze-
gólne strefy rozdziału badanego materiału, 

– ustawienia klap regulujących kierowanie rozdzielo-
nych strug materiału do określonych zdefiniowanych 
produktów rozdziału. 

 
Regulacja poszczególnych ww. parametrów tech-

nicznych odbywać się musi w trakcie badań próbnych 
(wstępnych) tak, aby otrzymać najkorzystniejszy roz-
dział nadawy na poszczególne produkty. Doświad-
czenia zagraniczne pokazują, że skuteczność rozdziału 
zależy także od parametrów technologicznych kiero-
wanej do wzbogacania nadawy. 

Zauważono, że wpływ na dokładność rozdziału 
mają następujące parametry nadawy: 

– wilgoć całkowita, 
– wymiar rozdzielanego materiału badawczego, 
– zakres klasy ziarnowej, 
– udział klasy ziarnowej 6–0 mm, 
– relacja ilości kamienia do ilości węgla, 
– zawartość popiołu w materiale badawczym, 
– zawartość siarki pirytowej w materiale badawczym, 
– zawartość produktu pośredniego (przerostu) w na-

dawie. 
 
W Centrum Gospodarki Odpadami i Zarządzania 

Środowiskowego w Oddziale Zamiejscowym Instytutu 
Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 

uwzględniając powyższe zalecenia oraz po przeprowa-
dzonych próbach technologicznych opracowana zo-
stała metodyka badawcza dla suchego odkamieniania 
urobku węglowego na urządzeniu typu FGX-1 [9]. 
 
3. Próby badawcze odkamieniania węgli 

energetycznych pochodzących z polskich 
kopalń 

Próba I 
Wzbogacaniu [10] poddano nadawę zawierającą 

29,8% popiołu i 0,69% siarki o wilgoci całkowitej – 
10,18%. Wartość opałowa wynosiła 18 030 kJ/kg. Ma-
teriał rozdzielono na trzy produkty: nadawę, produkt 
pośredni i odpady. Z wydzielonych produktów po-
brano próbki w celu oznaczenia parametrów jakościo-
wych. Wyniki analiz zestawiono w tabeli 1. 

Badania prowadzone były w celu otrzymania czys-
tych produktów odpadowych. Uzyskany odpad (o wy-
chodzie 8%) charakteryzował się wartością opałową 
496 kJ/kg, zawartością popiołu 83,29%, zawartością 
siarki 0,12% i wilgotnością 4,03%. Prowadząc proces 
tak, aby uzyskać czyste odpady nie uzyskuje się czys-
tych koncentratów (nie jest to cel odkamieniania). I tak, 
wartość opałowa koncentratów nieznacznie wzrosła 
w stosunku do nadawy: osiągnęła poziom 19 081 kJ/kg. 
Podobnie nieznacznie zmieniła się wartość opałowa 
produktu pośredniego (18 384 kJ/kg). 

Zawartości popiołu w tych produktach różniły się 
niewiele w stosunku do nadawy. W koncentracie 
wzrosła zawartość siarki – prawdopodobnie ze wzglę-
du na występowanie związków siarki w masie orga-
nicznej węgla. Przeprowadzona seria badań pokazała, 
że z urobku węglowego można uzyskać czyste pro-
dukty odpadowe. Uzyskuje się więc efekt odkamienia-
nia (deshalingu). 
 
Próba II 

Badaniom [10] poddano urobek węglowy bardzo 
zanieczyszczony. Zawartość popiołu wynosiła 41,5%), 
a wartość opałowa tylko 14 475 kJ/kg. Postanowiono 
rozdzielić urobek na pięć produktów analizując, po-
dobnie jak uprzednio, możliwość wydzielenia czystych 
frakcji odpadowych. Z poszczególnych produktów po-
brano próbki w celu dokonania analiz parametrów 
jakościowych. Wyniki analiz zestawiono w tabeli 2. 

Analizując dane zestawione w tabeli 2 stwierdzo-
no możliwość skutecznego odkamieniania urobku wę-
glowego, w tym przypadku bardzo zanieczyszczonego 
skałą płonną. 

Wydzielony produkt odpadowy posiadał wartość 
opałową na poziomie 423 kJ/kg przy zawartości po-
piołu 85,86%. Zawartość siarki kształtowała się na po-
ziomie 0,12%, co świadczy, że nie była ona związana 
ze skałą płonną. Prawdopodobnie w badanej nadawie 
nie występowały czyste ziarna pirytu. 

Otrzymany produkt pośredni II również cechuje 
się wysoką zawartością popiołu (79,05%) i niską 
zawartością siarki (0,21%). Wartość opałowa jest wyż-
sza niż w produkcie odpadowym (2 997 kJ/kg), co 
może świadczyć, że do tego produktu trafiła niewielka 
ilość zrostów węglowo-kamiennych. Produkt pośredni 
II należy jednak traktować jako odpad. Łączny 
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wychód produktu odpadowego i produktu pośredniego 
II wynosi 10%. Produkt pośredni I posiada wartość 
opałową i zawartość popiołu, a także siarki na po-
ziomie zbliżonym do parametrów jakościowych nada-
wy (są nieco korzystniejsze). Koncentrat I i koncentrat 
II charakteryzują się nieco wyższą (2–3 MJ/kg) 
wartością opałową niż wartość opałowa nadawy. Za-
wartości popiołu są nieco (kilka procent) niższe niż 
w nadawie. Natomiast wzrosła zawartość siarki, po-
twierdzając uprzednie spostrzeżenia co do powiązania 
minerałów siarki z masą węglową. Próba II potwier-
dziła skuteczność procesu odkamieniania. 

 
Próba III 

Próba ta obejmowała wtórne wzbogacanie wydzie-
lonych w próbie II produktów: koncentratu I, kon-
centratu II i produktu pośredniego I [10]. Badanie to 
miało na celu zbadanie możliwości wtórnego oczy-
szczania na powietrznym stole koncentracyjnym typu 
FGX wyżej wymienionych produktów. Po uśrednieniu 
nadawa zawierała 35% popiołu, 0,54% siarki i wartość 
opałową na poziomie 17 329 kJ/kg. Materiał ten roz-
dzielono na cztery produkty i oznaczono w nich pa-
rametry jakościowe. Wyniki zestawiono w tabeli 3. 

Wtórna separacja pokazała, że istnieje możliwość 
dodatkowego oczyszczania otrzymanych wcześniej 
produktów o podwyższonej wartości opałowej. Wy-
dzielono odpady o zawartości popiołu na poziomie 
83,39% i małej wartości opałowej (1 311 kJ/kg). Ob-
niżono zawartość popiołu w koncentracie do poziomu 
23,94% i podniesioną wartością opałową do 21 641 

kJ/kg. Otrzymany produkt pośredni II jest produktem 
w zasadzie odpadowym o zawartości popiołu 61,12% 
i wartości opałowej 8 992 kJ/kg. Zawartość siarki nieco 
się obniżyła w porównaniu do zawartości siarki w na-
dawie. Produkt pośredni I posiada parametry jakościo-
we zbliżone do parametrów jakościowych nadawy. 

Proces wtórnego odkamieniania umożliwił popra-
wę jakości koncentratu o 4 klasy w górę. 
 
Próba IV 

Badania [10] przeprowadzono na materiale o uziar-
nieniu 25–8 mm. Z urobku węglowego usunięto ziarna 
poniżej 8 mm. Badania miały na celu określenie wpły-
wu drobnych ziaren na uzyskiwane rezultaty rozdziału. 
Proces rozdziału przebiegał bardzo stabilnie. Materiał, 
poddany wzbogaceniu, charakteryzował się małą ilością 
frakcji pośrednich. Zaobserwowano brak tworzenia się 
produktu pośredniego lub wydzielał się on w mi-
nimalnych ilościach. 

Z wydzielonych produktów pobierano próby, któ-
re poddano analizom. Zestawienie wyników analiz 
przedstawiono w tabeli 4. 

Procesowi odkamieniania poddano nadawę, w któ-
rej zawartość popiołu wynosiła 39,5%, zawartość wil-
goci 8,7%, zawartość siarki całkowitej 0,52% oraz 
o wartości opałowej 16 291 kJ/kg. W wyniku rozdzia-
łu uzyskano koncentrat o wychodzie 84,4% i wartości 
opałowej 21 914 kJ/kg przy zawartości popiołu na po-
ziomie 25%). Zawartość siarki wyniosła 0,7%. Wy-
dzielony produkt węglowy zawierał 6,9% wilgoci cał-
kowitej. Uzyskano wzrost jakości produkowanego wę-

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie wyników suchej separacji klasy ziarnowej 20-0 mm - rozdział na trzy produkty 
 

Lp. Rodzaj oznaczenia Symbol Jednostka Wynik Wychód [%] 

Nadawa 

1. Wilgoć całkowita Wt
r % 10,18 

2. Popiół Ar % 29,8 

3. Siarka całkowita St
r % 0,69 

4. Wartość opałowa Qi
r kJ/kg 18 030 

100 

Koncentrat 

1. Wilgoć całkowita Wt
r % 6,79 

2 Popiół Ar % 30,70 

3. Siarka całkowita St
r % 0,75 

4. Wartość opałowa Qi
r kJ/kg 19081 

81,8 

Produkt pośredni 

1. Wilgoć całkowita Wt
r % 10,61 

2. Popiół Ar % 28,8 

3. Siarka całkowita St
r % 0,58 

4. Wartość opałowa Qi
r kJ/kg 18 384 

7,2 

Odpad 

1. Wilgoć całkowita Wt
r % 4,03 

2. Popiół Ar % 83,29 

3. Siarka całkowita St
r % 0,12 

4. Wartość opałowa Qi
r kJ/kg 496 

8,0 

Pył 3,0 
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gla o 5 klas w górę. Produkt pośredni wydzielany był 
w minimalnych ilościach (1,6% wychodu). Posiadał on 
wartość opałową wynoszącą 5 494 kJ/kg, przy zawar-
tości popiołu na poziomie 69,8%. Zawartość siarki 
w produkcie pośrednim wyniosła 0,33%. Produkt po 
wydzieleniu zawierał 3,8% wilgoci całkowitej. Odpad 
I wydzielony z płyty roboczej posiadał wartość opa-
łową wynosząca 948 kJ/kg, przy zawartości popiołu na 
poziomie 84,1% i zawartości siarki całkowitej 0,39%. 
Wilgoć całkowita odpadu I wyniosła 2,3%). Odpad II 
wydzielony w instalacji FGX-1 posiadał wartość opa-
łową na poziomie 968 kJ/kg, przy zawartości popiołu 
na poziomie 83,1%). W odpadzie II oznaczono siarkę 
całkowitą na poziomie 0,36% oraz wilgoć całkowitą 
o wartości 3,3%). Produkty odpadowe stanowiły w su-

mie około 14% ilości nadawy. W przeprowadzonym 
procesie badawczym ułowiono minimalną ilość pyłu 
węglowego, z uwagi na rozdzielaną nadawę klasy 
ziarnowej 25–8 mm. 

Badana próba charakteryzowała się występowa-
niem związków siarki w masie organicznej. Skutkiem 
tego zawartość siarki w koncentracie wzrosła z 0,52%) 
(nadawa) do 0,70% (koncentrat). Charakterystykę wy-
stępowania siarki, w badanej próbie, potwierdza ob-
niżenie zawartości siarki w produkcie pośrednim i w od-
padach. 

Otrzymane wyniki pokazują, że prowadząc od-
kamienianie urobku klasy ziarnowej 25–8 mm można 
uzyskać czyste produkty odpadowe o bardzo wysokiej 
zawartości popiołu i niskiej wartości opałowej. 

Tabela 2. Zbiorcze zestawienie wyników separacji suchej klasy ziarnowej 20–0 mm - rozdział na pięć produktów 
 

Lp. Rodzaj oznaczenia Symbol Jednostka Wynik Wychód [%] 

Nadawa 

1. Wilgoć całkowita Wt
r % 8,53 

2. Popiół Ar % 41,5 

3. Siarka całkowita St
r % 0,49 

4. Wartość opałowa Qi
r kJ/kg 14 475 

100,0 

Koncentrat l1 

1. Wilgoć całkowita Wt
r % 7,22 

2. Popiół Ar % 34,47 

3. Siarka całkowita St
r % 0,55 

4. Wartość opałowa Qi
r kJ/kg 17 479 

78,0 

Koncentrat II2 

1. Wilgoć całkowita Wt
r % 8,39 

2. Popiół Ar % 36,86 

3. Siarka całkowita St
r % 0,59 

4. Wartość opałowa Qi
r kJ/kg 16412 

81,8 

Produkt pośredni l3 

1. Wilgoć całkowita Wt
r % 5,57 

2. Popiół Ar % 41,3 

3. Siarka całkowita St
r % 0,44 

4. Wartość opałowa Qi
r ki/kg 15 664 

7,0 

Produkt pośredni II4 

1. Wilgoć całkowita Wt
r % 3,56 

2. Popiół Ar % 79,05 

3. Siarka całkowita St
r % 0,21 

4. Wartość opałowa Qi
r kJ/kg 2 997 

10,0 

Odpad 

1. Wilgoć całkowita Wt
r % 3,23 

2. Popiół Ar % 85,86 

3. Siarka całkowita St
r % 0,12 

4. Wartość opałowa Qi
r kJ/kg 423 

8,0 

Pył 5,0 
 

1 Koncentrat I – pierwsza połowa strefy odbioru produktu węglowego. 
2 Koncentrat II – druga połowa strefy odbioru produktu węglowego. 
3 Produkt pośredni I – 2/3 strefy odbioru produktu pośredniego. 
4 Produkt pośredni II – 1/3 strefy odbioru produktu pośredniego. 



 
CZASOPISMO TECHNICZNE 28 

Podsumowanie 
W ostatnich kilku latach obserwuje się renesans 

procesów suchego wzbogacania opartych na nowej kon-
strukcji powietrznych stołów koncentracyjnych. Wyko-
rzystuje się je w kilkunastu krajach (m./in. Chiny, USA, 
RPA) do wstępnego usuwania części ziaren kamienia 
(skały płonnej) z urobku węglowego przed podaniem go 
do mokrych procesów wzbogacania w zakładach prze-
róbczych. Zaletą procesu suchego wzbogacania jest 
znaczne uproszczenie schematu technologicznego zakła-
du przeróbczego, a zwłaszcza możliwość ograniczenia 
gospodarki wodno-mułowej, otrzymywanie produktów 
suchych, małe zużycie energii oraz małe koszty wzbo-
gacania. Doświadczenia światowe pokazują, że metoda ta 
jest odpowiednia dla usuwania zanieczyszczeń nadawy, 
redukcji zapopielenia, odsiarczania węgli zawierających 
piryt, odpylania produktów wzbogacania, zwiększania 
wartości opałowej węgla handlowego. 

Wzbogacanie powietrzne może być także stoso-
wane dla odzysku węgla z odpadów znajdujących się 
na hałdach, a także do otrzymywania substytutów kru-
szyw [12]. 

Przeprowadzone przez Centrum Gospodarki Od-

padami i Zarządzania Środowiskowego Oddział Za-
miejscowy Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Gór-
nictwa Skalnego badania na stanowisku wyposażonym 
w powietrzny stół koncentracyjny typu FGX-1 pokazały, 
że można w skuteczny sposób odkamieniać urobek węgla 
kamiennego także w klasach ziarnowych 20–0 mm i 25–
8 mm. Pokazały one również, że korzystniejsze rezultaty 
w zakresie odkamieniania otrzymuje się przy zmniejszo-
nym udziale klas drobnych <8 mm w nadawie. 

W celu sprawdzenia możliwości wykorzystania urzą-
dzenia typu FGX-1 do uzyskania węgla handlowego 
przeprowadzono dodatkową próbę wtórnego wzbogacania 
wydzielonych w pierwszym cyklu produktów. Badania te 
pokazały, że możliwe jest dwustopniowe wzbogacanie 
urobku węglowego. W pierwszym stopniu można wy-
dzielać czyste produkty odpadowe. Produkty pozostałe, 
tzn. koncentrat i produkt pośredni, można oczyszczać w 
następnych stopniach (równoległa praca drugiego stołu 
powietrznego). W zależności od parametrów jakościowych 
można poprawiać na drugim stopniu jakość koncentratu 
lub oczyszczać z domieszek kamienia produkt pośredni. 
Rozwiązanie powyższe należy wybrać alternatywnie w za-
leżności od możliwości sprzedaży tych produktów. 

Tabela 3. Zbiorcze zestawienie wyników wtórnej suchej separacji  
(po usunięciu odpadów i produktu pośredniego II) klasy ziarnowej 20–0 mm - rozdział na pięć produktów 

Lp. Rodzaj oznaczenia Symbol Jednostka Wynik 

Nadawa = Koncentrat I i II + Produkt pośredni I1 

1. Wilgoć całkowita Wt
r % 7,08 

2. Popiół Ar % 35,0 

3. Siarka całkowita St
r % 0,54 

4. Wartość opałowa Qi
r kJ/kg 17 329 

Koncentrat I 

1. Wilgoć całkowita Wt
r % 6,37 

2. Popiół Ar % 23,94 

3. Siarka całkowita St
r % 0,59 

4. Wartość opałowa Qi
r kJ/kg 21 641 

Produkt pośredni I 

1. Wilgoć całkowita Wt
r % 7,04 

2. Popiół Ar % 31,42 

3. Siarka całkowita St
r % 0,56 

4. Wartość opałowa Qi
r kJ/kg 18 700 

Produkt pośredni II 

1. Wilgoć całkowita Wt
r % 4,28 

2. Popiół Ar % 61,12 

3. Siarka całkowita St
r % 0,45 

4. Wartość opałowa Qi
r kJ/kg 8 992 

Odpad 

1. Wilgoć całkowita Wt
r % 2,84 

2. Popiół Ar % 83,39 

3. Siarka całkowita St
r % 0,16 

4. Wartość opałowa Qi
r kJ/kg 1 311 

1 Przeliczone wartości średnie z uwzględnieniem następujących produktów: koncentrat I, koncentrat II i produkt 
pośredni I (dane wg tabeli 2). 
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Tabela 4. Zbiorcze zestawienie wyników wtórnej suchej separacji klasy ziarnowej 25–8 mm 

Lp. Rodzaj oznaczenia Symbol Jednostka Wynik Wychód [%] 

Nadawa 

1. Wilgoć całkowita Wt
r % 8,7 100,0 

2. Popiół Ar % 39,5  

3. Siarka całkowita St
r % 0,52  

4. Wartość opałowa Qi
r kJ/kg 16291  

Koncentrat 

1. Wilgoć całkowita Wt
r % 6,9 84,4 

2. Popiół Ar % 25,0  

3. Siarka całkowita St
r % 0,70  

4. Wartość opałowa Qi
r kJ/kg 21 914  

Produkt pośredni 

1. Wilgoć całkowita Wt
r % 3,8 1,6 

2. Popiół Ar % 69,8  

3. Siarka całkowita St
r % 0,33  

4. Wartość opałowa Qi
r kJ/kg 5 494  

Odpad I1 

1. Wilgoć całkowita Wt
r % 2,3 14,0 

2 Popiół Ar % 84,1  

3. Siarka całkowita St
r % 0,39  

4. Wartość opałowa Qi
r kJ/kg 948  

Odpad II 2  

1. Wilgoć całkowita Wt
r % 3,3  

2. Popiół Ar % 83,1  

3. Siarka całkowita St
r % 0,36  

4. Wartość opałowa Qi
r kJ/kg 968  

1 Produkt odpadowy I – 1/3 strefy odbioru produktu odpadowego. 
2 Produkt odpadowy II – 2/3 strefy odbioru produktu odpadowego, 
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Odkamienianie węgli koksowych 
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Streszczenie 
W ramach projektu pt. „Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki” 
prowadzono prace dotyczące wzbogacania węgla dla potrzeb koksownictwa. Badana była możliwość 
wykorzystania powietrznych stołów koncentracyjnych do prowadzenia procesu odkamieniania (deshalingu) 
urobku przed skierowaniem go do procesów mokrego wzbogacania. W niniejszym artykule przedstawiono 
wyniki usuwania skały płonnej z trzech klas ziarnowych (50–25, 26–6, 25–0 mm) urobku węgla koksowego. 
Podano parametry jakościowe nadawy oraz wydzielonych produktów rozdziału (odpady, produkt pośredni, 
koncentrat). Wykazano możliwość zastosowania procesu suchej separacji odpadów (skały płonnej) w układzie 
technologicznym zakładu przeróbki mechanicznej kopalni węgla koksowego. 

 
1. Wprowadzenie 

Prowadzony w Instytucie Chemicznej Przeróbki 
Węgla projekt badawczy pt. „Inteligenta koksownia 
spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki” 
obejmował swym zakresem zagadnienia przygotowa-
nia węgla koksowego dla potrzeb koksownictwa. Ba-
dania te prowadzone były w ramach tematu badaw-
czego pn. „Badanie nowych technik wzbogacania 
węgla”. Jednym z zadań było sprawdzenie możliwości 
odkamieniania (deshalingu) urobku węgla kokoso-
wego przed wprowadzeniem go do procesów mokrego 
wzbogacania w zakładach przeróbczych. Powszechnie 
odkamienianie urobku węglowego prowadzone jest dla 
grubych klas ziarnowych w kruszarkach typu Brad-
ford. Składają się one z walczaka o perforowanej po-
bocznicy o wymiarach oczka 100 mm, 120 mm lub 
150 mm. Obracający się walczak podnosi ziarna urob-
ku, który spadając kruszy ziarna węglowe odpro-
wadzane następnie przez otwory pobocznicy. Grube 
ziarna kamienia opuszczają walczak i są uznane za 
odpady. Proces ten nazywa się odkamienianie urobku. 
Odkamienianie to ograniczone jest jednak tylko do 
ziaren grubych. 

W ostatnich latach opracowano nową konstrukcję 
urządzenia pozwalającego na odkamienianie urobku 
o uziarnieniu poniżej 75 mm, 50 mm, 25 mm (lub 
ogólnie klas ziarnowych poniżej 75 mm). Urządze-
niem tym jest powietrzny stół koncentracyjny pro-
dukcji chińskiej [5], [6]. Stoły te istniejące pod nazwą 
handlową FGX znalazły szerokie zastosowanie w wie-
lu krajach. Najmniejszy wydajnościowo (do 10 Mg/h) 
stół FGX-1 zakupił Instytut Mechanizacji Budownic-
twa i Górnictwa Skalnego w Warszawie dla swego 
Oddziału Zamiejscowego – Centrum Gospodarki Od-
padami i Zarządzania Środowiskowego w Katowicach. 
Instalację tą wykorzystuje się do badań odkamieniania 
węgla [1], [2], [4]. 

Opracowaną w Chinach nową konstrukcję po-
wietrznych stołów koncentracyjnych [3], [6], wyko-
rzystuje się do odkamieniania nadawy węgli energe-

tycznych uzyskując produkty handlowe. 
W niniejszym artykule zamieszczono wyniki ba-

dań nad możliwością wykorzystania powietrznych 
stołów koncentracyjnych do odkamieniania węgla 
koksowego [7]. 
 
2. Proces przygotowania węgla surowego do 

prac badawczych 
Materiał badawczy stanowił węgiel surowy dostar-

czony z jednej z kopalń JSW S.A. o granulacji 150–0 mm 
w ilości 50 Mg. Klasa ziarnowa zakupionego materiału 
badawczego wynikła z uwarunkowań technologicznych 
zakładu przeróbczego ww. kopalni. W celu zrealizowania 
pracy badawczej w założonym zakresie dokonano selek-
cji ziaren o granulacji powyżej 50 mm, usuwając je z ma-
sy dostarczonego materiału badawczego. Wynikało to 
z faktu, że ziarna o granulacji powyżej 50 mm nie speł-
niają wymów technologicznych odnośnie wielkości ziar-
na możliwego do przeprowadzenia procesu odkamienia-
nia z wykorzystaniem urządzenia typu FGX-1. Z tego też 
względu w procesie przygotowawczym zostały one usu-
nięte. Uzyskany materiał badawczy, pozbawiony ziaren 
o granulacji powyżej 50 mm, rozklasyfikowano na sicie 
o oczku ∅25 mm, uzyskując dwie klasy ziarnowe: klasę 
ziarnową o granulacji 50–25 mm oraz klasę ziarnową 
o granulacji 25–0 mm. Wydzielona pryzma materiału 
badawczego klasy ziarnowej 25–0 mm została następnie 
mechanicznie rozdzielona na dwie części. Jedną część 
stanowił materiał przygotowany do pracy badawczej 
(klasa ziarnowa 25–0 mm), natomiast drugą część ma-
teriału badawczego klasy ziarnowej 25–0 mm poddano 
rozklasyfikowaniu na sicie o oczku ∅6 mm, uzyskując 
węgiel koksowy surowy klasy ziarnowej 25–6 mm oraz 
węgiel koksowy surowy klasy ziarnowej 6–0 mm. 

Skład ziarnowy materiału badawczego przedsta-
wiono w tabeli 1. 

Dla każdej klasy ziarnowej (50–25 mm, 25–0 mm, 
25–6 mm) wykonano analizę densymetryczną w cie-
czach ciężkich o gęstościach 1,3 g/cm3, 1,4 g/cm3, 1,5 
g/cm3, 1,6 g/cm3, 1,7 g/cm3, 1,8 g/cm3, 2,0 g/cm3, 
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uzyskując 8 frakcji gęstościowych. 
Dla próbek klasy ziarnowej 50–25 mm, 25–0 mm, 

25–6 mm w oparciu o wykonane oznaczenia parame-
trów jakościowych poszczególnych frakcji gęstościo-
wych (zawartość popiołu, siarki całkowitej, wilgoci 
analitycznej, wartości opałowej) dokonano obliczenia 
średnich wartości ww. parametrów jakościowych. 

Wyniki analizy densymetrycznej próbki węgla kok-
sowego klasy ziarnowej 50–25 mm oraz średnią zawar-
tość podstawowych parametrów tj.: zawartość popiołu, 
wilgoci analitycznej, siarki całkowitej oraz wartość 
opałową zestawiono w tabeli 2. 

Natomiast wyniki analizy densymetrycznej próbki 
węgla koksowego klasy ziarnowej 25–6 mm oraz śred-

nią zawartość podstawowych parametrów tj.: zawar-
tość popiołu, wilgoć analityczna, siarka całkowita oraz 
wartość opałowa przedstawiono w tabeli 3. 

Próbkę węgla koksowego klasy ziarnowej 25–0 mm 
rozklasyfikowano na dwie klasy, tj. klasę ziarnową 25–
1 mm oraz na klasę ziarnową 1–0 mm. Wydzieloną 
próbkę węgla koksowego klasy ziarnowej 25–1 mm 
poddano analizie densymetrycznej. 

Wyniki analizy densymetrycznej próbki węgla 
koksowego klasy ziarnowej 25–1 mm oraz średnią 
zawartość podstawowych parametrów tj. zawartość 
popiołu, wilgoć analityczna, siarka całkowita oraz 
wartość opałowa zestawiono w tabeli 4. 

Ponadto określono udziały podziarna w wydzie-

Tabela 1. Skład ziarnowy urobku węgla koksowego przekazany do badań na powietrznym stole koncentracyjnym 

Lp. Klasa ziarnowa [mm] Wychód [%1 Status materiału 

1. +50 14,0 Odrzucony z badań 

2. 50–25 17,1 Przeznaczony do badań 

3. 25–0 20,6 Przeznaczony do badań 

4. 25–6 14,4 Przeznaczony do badań 

5. 6–0 33,9 Odrzucony z badań 

6. Razem 100  

 
Tabela 2. Wyniki analizy densymetrycznej oraz parametrów jakościowych próbki węgla koksowego  

klasy ziarnowej 50–25 mm 

Frakcja 
gęstościowa 

Wychód Zawartość popiołu Zawartość wilgoci 
analitycznej 

Zawartość siarki 
całkowitej 

Wartość opałowa 

[g/cm3] γ [%] Aa [%] Wa [%] Sa
t [%] Qa

t [kJ/kg] 

<1,3 46,12 2,31 1,16 0,45 33 939 

1,3–1,4 7,11 19,67 1,10 0,71 30 117 

1,4–1,5 7,87 20,59 0,98 0,78 26 806 

1,5–1,6 6,28 27,89 1,02 0,77 24 418 

1,6–1,7 6,09 35,48 1,15 0,75 20 814 

1,7–1,8 3,18 43,69 1,20 0,73 17 015 

1,8–2,0 5,52 55,26 1,39 0,81 12 734 

>2,0 17,83 81,98 1,40 0,27 5 561 

Suma/średnia 100,00 27,05 1,19 0,53 24 940 

 
Tabela 3. Wyniki analizy densymetrycznej oraz parametrów jakościowych próbki węgla koksowego  

klasy ziarnowej 25–6 mm 

Frakcja 
gęstościowa 

Wychód Zawartość popiołu Zawartość wilgoci 
analitycznej 

Zawartość siarki 
całkowitej 

Wartość opałowa 

[g/cm3] γ[%] Aa [%] Wa [%] Sa
t [%] Qa

t [kJ/kg] 

<1,3 37,35 2,07 0,80 0,51 34 119 

1,3–1,4 6,41 11,03 0,75 0,86 30 425 

1,4–1,5 5,94 19,62 0,77 0,96 27 791 

1,5–1,6 6,70 24,79 0,82 0,84 25 374 

1,6–1,7 6,11 31,58 1,03 0,88 22 147 

1,7–1,8 4,88 40,84 1,11 0,93 16 823 

1,8–2,0 6,55 53,49 1,26 0,81 12 190 

>2,0 26,06 82,83 1,29 0,39 5 517 

Suma/średnia 100,00 33,32 0,98 0,61 22 455 
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lonych klasach ziarnowych Ich ilości zestawiono 
w tabeli 5. 

Otrzymany surowy urobek węgla koksowego po 
podziale na poszczególne klasy ziarnowe można scha-
rakteryzować w podany poniżej sposób. 

Próbka badawcza klasy ziarnowej 50–25 mm ce-
chuje się stosunkowo dużą zawartością podziarna tj.: 
ziaren poniżej 25 mm. Taki rozkład ilościowy badanego 
materiału utrudniał prowadzenie procesu suchej sepa-
racji ze względu na szeroką klasę ziarnową. Rozkład 
gęstościowy analizowanej próby pokazuje w miarę rów-
nomierny wychód frakcji gęstościowych w przedziale 
od 1,3 g/cm3 do 2,0 g/cm3, który wynosił odpowiednio: 
7,11%; 7,8%, 6,28%; 6,09%; 3,18%; 5,52%. W przyto-
czonym zakresie, szczególnie udział frakcji gęstościo-
wych od l,6 g/cm do 2,0 g/cm3 określanych, jako frakcje 
pośrednie będzie utrudniał przebieg procesu suchej 
separacji (węgiel trudnowzbogacalny). Udział frakcji 
o gęstości +2,0 g/cm3 na poziomie 17,83% jest 
udziałem dominującym w całym rozkładzie gęstościo-
wym analizowanego materiału badawczego i wpłynie 
korzystnie na przeprowadzenie procesu suchej separacji 
surowego węgla koksowego. 

Próbka badawcza klasy ziarnowej 25–6 mm posia-
da w swoim składzie zawartość podziarna tj.: klasy 
ziarnowej 6–0 mm na poziomie 26,1%. Z praktycznego 
punktu widzenia jest to klasa 25–0 mm, jedynie z po-
mniejszoną ilością klasy ziarnowej 6–0 mm (niepełne 

usunięcie ziaren poniżej 6 mm). Tak rozszerzony zakres 
wielkości ziarna będzie utrudniał przebieg procesu su-
chej separacji. W rozkładzie gęstościowym udział frak-
cji 1,4 g/cm3 do 2,0 g/cm3 jest stosunkowo równo-
mierny i wynosi odpowiednio: 6,41%; 5,94%; 6,70%; 
6,11%; 4,88%. Udział klasy pośredniej o gęstości 1,6 
g/cm3 do 1,8 g/cm3 na poziomie 10,99% utrudni prze-
bieg suchej separacji węgla (węgiel trudnowzboga-
calny). Udział czystej frakcji odpadowej o gęstości 
+2,0 g/cm na poziomie 26,06% kwalifikuje materiał do 
przeprowadzenia procesu suchej separacji. 

Próbka badawcza klasy ziarnowej 25–0 mm za-
wiera dominujący udział klasy ziarnowej 6–0 mm na 
poziomie 68%. W zakresie klasy ziarnowej 6–0 mm 
udział klasy 1–0 mm wynosi 39,57%. Taki rozkład 
ilościowy niekorzystnie wpłynie na przebieg procesu 
suchej separacji. Wykonany rozdział gęstościowy ana-
lizowanej próby badawczej klasy ziarnowej 25–1 mm 
pokazuje w miarę równomierny udział poszczególnych 
frakcji w przedziale od 1,4 g/cm3 do 1,8 g/cm3, który 
wynosi odpowiednio: 7,3%; 8,56%; 5,36%; 5,5%; 
3,69%. Taki równomierny rozkład gęstościowy będzie 
utrudniał przebieg procesu suchej separacji analizo-
wanej próby badawczej. Udział frakcji gęstościowej 
+2,0 g/cm3 na poziomie 15,05% na podstawie zebra-
nych doświadczeń jest ilością wystarczającą do reali-
zacji procesu suchej separacji próby surowego węgla 
koksowego. 

Tabela 4. Wyniki analizy densymetrycznej oraz parametrów jakościowych próbki węgla koksowego 
klasy ziarnowej 25–1 mm 

Frakcja 
gęstościowa Wychód Zawartość popiołu Zawartość wilgoci 

analitycznej 
Zawartość siarki 

całkowitej Wartość opałowa 

[g/cm3] γ[%] Aa [%] Wa [%] Sa
t [%] Qa

t [kJ/kg] 

<1,3 51,14 2,18 1,33 0,51 33 867  

1,3–1,4 7,30 10,84 1,01 0,80 31 046 

1,4–1,5 8,56 18,20 1,00 0,87 27 816 

1,5–1,6 5,36 25,31 1,04 0,83 25 338 

1,6–1,7 5,57 32,06 1,11 0,82 23 199 

1,7–1,8 3,69 44,76 1,21 0,88 16 765 

1,8–2,0 3,33 54,51 1,44 0,81 13 038 

>2,0 15,05 80,94 1,44 0,46 7 069 

Suma/średnia 100,00 22,25 1,27 0,61 26 734 

 
Tabela 5. Udziały podziarna w poszczególnych próbach badawczych przeznaczonych do procesu  

suchej separacji węgla 

Klasa ziarnowa [mm] w tym 

50–25 Udział klasy ziarnowej 50–25 [%] Udział klasy ziarnowej (podziamo) 25–0 [%] 

Wychód γ [%] 56,0 44,0 

Klasa ziarnowa [mm] w tym 

25–6 
Udział klasy ziarnowej 

25–6 [%] 
Udział klasy ziarnowej (podziamo) 6–0 [%] 

Wychód γ [%] 73,9 26,1 

Klasa ziarnowa [mm] w tym 

25–0 Udział klasy ziarnowej 25–6 [%] Udział klasy ziarnowej (podziamo) 6–0 [%] 

Wychód γ [%] 32,0 68,00 
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Reasumując można stwierdzić, że przeznaczone do 
procesu suchej separacji próby wybranych klas ziar-
nowych węgla kokosowego cechują się w miarę równo-
miernym udziałem poszczególnych frakcji gęstościo-
wych, szczególnie w zakresie gęstościowym (od 1,6 do 
1,8 g/cm3), tj. zakresem tzw. produktu pośredniego. 
Występujący taki rozkład frakcji gęstościowych będzie 
zdecydowanie utrudniał przebieg procesu suchej sepa-
racji. Nastąpi zjawisko tzw. „wleczenia” materiału wę-
glowego po płycie roboczej. Ponadto równomierny 
rozkład ilościowy poszczególnych frakcji gęstościo-
wych w tak szerokim zakresie gęstościowym także 
wpłynie negatywnie na efektywność procesu suchej 
separacji. W analizowanych próbach surowego węgla 
koksowego przygotowanych do prac badawczych ob-
serwuje się również obniżoną zawartość frakcji odpa-
dowej o gęstości +2,0 g/cm3 kosztem wzrostu udziału 
frakcji pośredniej, co przyczyni się do uzyskania 
zmniejszonego wychodu produktu odpadowego. 
 
3. Badania odkamieniania klasy ziarnowej  

50–25 mm 
3.1. Dobór parametrów regulacyjnych 

powietrznego stołu koncentracyjnego 
Dobór parametrów technicznych powietrznego 

stołu koncentracyjnego jest problemem złożonym, 
gdyż od nich zależy optymalne prowadzenie procesu 
badawczego. Parametrami regulowanymi są: kąt po-
przeczny i podłużny, wysokość ustawienia progów 
przesypowych oraz ustawienia klap rozdzielających, 
a także stopień otwarcia przepustnic powietrza w stre-
fie odbioru produktu węglowego, pośredniego i odpa-
dowego. Parametry te dobrano na podstawie charak-
terystyki wzbogacalności nadawy węgla koksowego 
oraz przeprowadzonej wstępnej próby rozdziału nada-
wy na poszczególne produkty. Wykorzystano tu także 
doświadczenia zdobyte przez Instytut w wielu po-
przednich badaniach w zakresie suchego odkamienia-
nia materiału węglowego. 

Dla klasy ziarnowej 50–25 mm wykonano dwie 
próby badawcze: 

– próba badawcza nr I, w której kąt ustawienia mimo-
środów wibratorów płyty roboczej wyniósł 75°, 

– próba badawcza nr II, w której kąt ustawienia mimo-
środów wibratorów płyty roboczej wyniósł 85°. 

 
Proces suchej separacji prowadzono z podziałem 

na 3 fazy rozdziału: na fazę węglową, na fazę produktu 

pośredniego oraz na fazę odpadową. Proces zachodził 
stabilnie bez zaburzeń faz rozdziału. 

Podczas przeprowadzonego procesu rozdziału na-
dawy wydzielono: koncentrat, produkt pośredni oraz 
odpad. Koncentrat pobrano z ½ długości płyty robo-
czej, przeznaczonej konstrukcyjnie do odbioru produk-
tu węglowego. Produkt pośredni pobrano z pozostałej 
długości płyty roboczej, przeznaczonej konstrukcyjnie 
do odbioru produktu pośredniego lub/i odpadowego. 
Produkt odpadowy w celu uzyskania zadowalających 
parametrów jakościowych skierowano do korytka, 
zabudowanego w końcowej części płyty, stanowiącego 
przedłużenie konstrukcji powietrznego stołu koncen-
tracyjnego. 

Urządzenie FGX-1 posiada również możliwość 
uławiania wydzielanego pyłu. W prowadzonym proce-
sie badawczym ze względu na wymiar ziarna o granu-
lacji 50–25 mm z całej partii badanego materiału uło-
wiono tylko 70 kg produktu pyłowego. 
 
3.2. Analiza otrzymanych wyników odkamieniania 

W tabeli 6 zestawiono wyniki rozdziału materiału 
zawierającego małą ilość kamienia (skały płonnej), 
a więc o niższej zawartości popiołu (28,5%). Była to 
próba badawcza nr I pobrana z całości dostarczonej 
próby klasy 50–25 mm. 

W wyniku odkamieniania otrzymano produkt odpa-
dowy o wychodzie 7,4% i zawartości popiołu 79,1%. 
Otrzymano także stosunkowo wysokozapopielony pro-
dukt pośredni (61,3%) o wychodzie 10,1%. Interesująca 
jest również niska zawartość siarki (0,41%) w produkcie 
pośrednim. Parametry produktu pośredniego sugerują, 
że rozdział pomiędzy nim a produktem odpadowym 
prawdopodobnie był mało dokładny. Do produktu po-
średniego trafiły ziarna skały płonnej lub zrosty wę-
glowo-kamienne. Uzyskany rozdział frakcji gęstościo-
wych pomiędzy produkty odpadowe i produkty po-
średnie sugeruje konieczność wtórnego wzbogacenia 
produktu pośredniego na pracującym równolegle po-
wietrznym stole koncentracyjnym. 

Produkt nazwany koncentratem jest wyraźnie od-
kamieniony, zawartość popiołu wynosi 19,9%. Jego 
wychód wyniósł aż 82,4%. Analizując zawartość siar-
ki, która jest wyższa niż w nadawie można wyciągnąć 
wniosek, że minerały siarki nie występują w postaci 
pirytowej a związane są z masą organiczną węgla. 
Zawartość popiołu w otrzymanym na powietrznym 
stole koncentracyjnym koncentracie wskazuje, że nie 

Tabela 6, Wyniki oznaczeń parametrów jakościowych produktów rozdziału  
klasy ziarnowej 50–25 mm - próba badawcza nr I 

Próba badawcza nr I – (Kąt ustawienia mimośrodów – 75°) 

Produkt Wr
t [%] Wa [%] Popiół  

Ar [%] 
Wartość opałowa 

Qr
i [kJ/kg] 

Siarka całkowita 
Sr

c [%] Wychód [%] 

Nadawa 3,2 0,9 28,5 22928 0,60 100,0 

Koncentrat 3,7 0,7 19,9 26072 0,62 82,4 

Produkt pośredni 1,8 0,8 61,3 10 958 0,41 10,1 

Odpad 1,6 0,7 79,1 4 382 0,68 7,4 

Wydajność procesu – 4,5 Mg/h 
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jest to produkt handlowy węgla koksowego. Koncen-
trat ten musi być poddany dalszym procesom wzbo-
gacania metodami mokrymi. 

Przedstawiona powyżej próba odkamieniania węgla 
koksowego o stosunkowo małej ilości skały płonnej 
pokazuje, że proces deshalingu może być zastosowany 
do tego rodzaju nadawy przed procesem wzbogacania 
metodami mokrymi. 

Próba badawcza nr II dotyczyła nadawy, jak już 
wcześniej wspomniano, o stosunkowo dużej ilości ska-
ły płonnej. W poprzednich doświadczeniach prowa-
dzonych przez Instytut przy dużej ilości kamienia 
korzystniejsza była zmiana kąta ustawienia mimośro-
dów. Doświadczenie prowadzono więc przy kącie 85°. 

W tabeli 7 zestawiono wyniki rozdziału materiału 
zawierającego dużą ilość kamienia (skały płonnej), 
a więc o wyższej zawartości popiołu (37,8%). 

W wyniku odkamieniania otrzymano frakcję odpa-
dową o wychodzie 37,1% i zawartości popiołu 65,0%. 
To stosunkowo niska zawartość popiołu jak na odpady 
skały płonnej. Sugeruje to, że do tej frakcji trafiły ziar-
na węglowo-kamienne. Gdyby zastosować przemy-
słowy proces deshalingu konieczna byłaby regulacja 
pracy stołu. W frakcji odpadowej stwierdzono bardzo 
niską zawartość siarki na poziomie 0,38%, co świad-
czy, że w nadawie węgla koksowego wykorzystanego 
do badań znajduje się niewielka ilość pirytu. 

Produkt pośredni posiada przeciętną zawartość 
popiołu (33,3%) oraz wysoką wartość opałową (są to 
wszak węgle koksowe). Interesująca jest wyższa za-
wartość siarki (0,62%) niż w nadawie (0,54%). W wę-
glu tym prawdopodobnie siarka występuje głównie 
w postaci siarki siarczanowej i organicznej. 

Koncentrat musi być poddany mokrym procesom 
wzbogacania dla uzyskania produktów handlowych. 
Zawartość popiołu w koncentracie wynosi 18,5%, 
a zawartość siarki 0,63% i jest wyższa niż w nadawie 
(0,54%). Proces deshalingu jest możliwy do zastoso-
wania dla węgli o takiej charakterystyce. Zwrócić jed-
nak należy uwagę na dokładną regulację parametrów 
technicznych powietrznego stołu koncentracyjnego. 
 
4. Badania odkamieniania klasy ziarnowej  

25–6 mm 
Proces rozdziału klasy ziarnowej 25–6 mm pro-

wadzony był w sposób zbliżony do procesu separacji 
klasy 50–25 mm. Regulowane były na wstępnych pró-

bach parametry techniczne pracy stołu. Wydzielono 
trzy produkty: koncentrat, produkt pośredni i odpady. 
Z całej partii badanego materiału ułowiono 80 kg pro-
duktu pyłowego. 

Na klasie ziarnowej 25–6 mm przeprowadzono dwie 
próby rozdziału na powietrznym stole koncentracyjnym. 
Postanowiono zbadać wpływ zmiany kąta poprzecznego 
pochylenia płyty roboczej. W pierwszej serii badań kąt 
ten wyniósł 5° a w drugiej 8°. Wyniki rozdziału obu prób 
zestawiono w tabeli 8. Materiał badawczy zawierał sto-
sunkowo niedużą ilość frakcji skały płonnej. 

W próbie badawczej nr I uzyskano odpad o wycho-
dzie 8,4% i zawartości popiołu 82,2%. Jest to praktycznie 
czysty kamień. We frakcji tej stwierdzono podwyższoną 
zawartość siarki – 0,87% co sugeruje, że w nadawie 
część siarki występowała w postaci pirytowej. 

Produkt pośredni o podobnym wychodzie (8,4%) 
posiada zawartość popiołu na poziomie 56,6%. Produkt ten 
posiada więc znaczną ilość ziarn kamienia i zrostów 
węglowo-kamiennych. Interesująca jest mała zawartość 
siarki (0,50%). Sugeruje to, że związki siarki siarczanowej 
przeszły do koncentratu i produktu pośredniego, a ziarna 
pirytowe trafiły do odpadów. W warunkach przemy-
słowych produkt pośredni prawdopodobnie powinien być 
wzbogacany powtórnie aby wydzielić z niego czyste ziarna 
węglowe i czyste ziarna kamienia. Pozostała frakcja mo-
głaby być produktem energetycznym. Można też byłoby 
rozważyć kruszenie produktu pośredniego dla ewentual-
nego uwolnienia składników tego produktu i rozdzielenia 
ich podczas wtórnego wzbogacania. Powyższe rozwią-
zania będą mogły być przedmiotem dalszych badań po 
dokładnej analizie mineralogicznej. 

Koncentrat został praktycznie odkamieniony, za-
wartość popiołu wynosi 19,8%. Dla uzyskania produk-
tu handlowego koncentrat ten musi jednak być wzbo-
gacany w mokrych procesach rozdziału. Zawartość 
siarki w koncentracie kształtuje się na poziomie po-
dobnym do zawartości siarki w nadawie. 

W próbie badawczej nr II (przy większym pochy-
leniu płyty roboczej) wydzielono odpady o nieco niż-
szym wychodzie (7,7%), ale o podobnej zawartości 
popiołu (82,1%). Natomiast zawartość siarki jest niż-
sza (0,48%) niż w odpadach próby badawczej nr I. 
Sugeruje to, że przy większym pochyleniu płyty ro-
boczej gorzej wydzielają się ziarna pirytu. Potwier-
dzeniem tej opinii jest podwyższona (w stosunku do 
próby badawczej nr I) zawartość siarki (0,63%) w pro-

Tabela 7. Wyniki oznaczeń parametrów jakościowych produktów rozdziału  
klasy ziarnowej 50–25 mm – próba badawcza nr II 

Próba badawcza nr I – (Kąt ustawienia mimośrodów – 85°) 

Produkt Wr
t [%] Wa [%] Popiół  

Ar [%] 
Wartość opałowa 

Qr
i [kJ/kg] 

Siarka całkowita 
Sr

c [%] Ilość [kg] Wychód 
[%] 

Nadawa 4,0 0,8 37,8 19 270 0,54 2 960 100,0 

Koncentrat 4,6 1,1 18,5 26 254 0,63 1 460 49,4 

Produkt pośredni 2,6 0,7 33,3 21 336 0,62 400 13,5 

Odpad 2,0 0,8 65,0 9 251 0,38 1 100 37,1 

Wydajność procesu – 4,5 Mg/h 
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dukcie pośrednim. 
Produkt pośredni (o wychodzie 12,2%) zawiera 

40,0% popiołu. Jest to poziom niższy niż w próbie ba-
dawczej nr I. Oznacza to, że w tym przypadku, część 
mniej zapopielonych zrostów węglowo-kamiennych lub 
też czystych ziaren węgla trafiła do produktu pośredniego 
zamiast do koncentratu. Potwierdzić może tą opinię niż-
sza zawartość popiołu w koncentracie próby badawczej 
nr II (18,8%) niż w koncentracie próby badawczej nr I. 
Produkt pośredni otrzymany w próbie badawczej nr II 
posiada też wartość opałową (18 634 kJ/kg) wyższą niż 
w produkt pośredni otrzymany w próbie badawczej Nr I 
(12 052 kJ/kg). Produkt o takiej wartości opałowej może 
być produktem energetycznym. Badania mineralogiczne, 
które określą ilość czystych ziaren węglowych, zadecy-
dują czy produkt pośredni powinien być poddany krusze-
niu i wtórnemu wzbogacaniu czy też zostanie potrakto-
wany wprost jako produkt energetyczny. Koncentrat 
o zawartości popiołu 18,8% w celu uzyskania produktu 
handlowego musi być wzbogacany metodami mokrymi. 

Przeprowadzone doświadczenia pokazały, że klasa 
ziarnowa 25–6 mm może być poddawana wzbogaca-
niu metodą deshalingu. 
 
5. Badania odkamieniania klasy ziarnowej  

25–0 mm 
Doniesienia literaturowe (publikacje chińskie – ich 

wykaz zamieszczono w niniejszym zeszycie Czaso-
pisma Technicznego) pokazują, że zbyt duża ilość 
ziaren drobnych – poniżej 6 mm – wpływa nieko-
rzystnie na dokładność rozdziału ziaren grubszych. 
Związane to jest ze zjawiskiem równopadania (pręd-
kość opadania ziaren tej samej wielkości jest taka 
sama dla ziaren małych o dużej gęstości i ziaren du-
żych o mniejszej gęstości). Z drugiej strony pożądana 
jest pewna ilość klasy poniżej 6 mm dla utworzenia 
łoża roboczego (warstwy sfulidyzowanej). Ilość ziaren 
drobnych dobiera się doświadczalnie. Prowadzone ba-
dania nie miały na celu optymalizację warunków pro-
wadzenia procesu, lecz jedynie zbadanie możliwości 
suchego odkamieniania urobku. Z tego też względu, 
poza badaniami klasy 25–6 mm, przeprowadzono 

badania klasy 25–0 mm. Celem było porównanie 
procesu rozdziału obu klas ziarnowych. 

Z uprzednio prowadzonych badań wynikał wnio-
sek, że na proces rozdziału szerokiej klasy ziarnowej 
(do 0 mm) wpływ ma kąt poprzecznego nachylenia 
płyty roboczej. Postanowiono więc przeprowadzić trzy 
próby wzbogacania klasy ziarnowej 25–0 mm zmienia-
jąc, dla każdej z nich, kąt nachylenia płyty roboczej. 

W próbie badawczej nr I przyjęto kąt nachylenia 
5°. Otrzymano produkt odpadowy o wychodzie 7,3% 
i zawartości popiołu 73,5%. Są to praktycznie ziarna 
kamienia z niewielkim udziałem zrostów kamienno-
węglowych. Zawartość siarki (0,53%) jest niższa niż 
średnia zawartość w nadawie (0,62%). Świadczy to 
o stosunkowo niewielkiej ilości pirytu w nadawie. 

Produkt pośredni o wychodzie 9,3% zawiera 27,5% 
popiołu. Tak niska zawartość popiołu świadczy o tym, że 
do tego produktu trafiły ziarna węglowe. Produkt po-
średni zawiera podwyższoną zawartość siarki (0,64%) 
w stosunku do nadawy (0,62%), co świadczy o tym, że 
jest ona związana z ziarnami węglowymi. 

Koncentrat jest stosunkowo czysty (13,0% popio-
łu) a zawartość siarki jest na poziomie nadawy. Kon-
centrat ten oczywiście poddany musi być procesom 
mokrego wzbogacania dla uzyskania parametrów 
węgla handlowego. 

W próbie badawczej nr II przyjęto kąt nachylenia 6,5°. 
Otrzymano odpad o podobnym wychodzie (7,1%) o nieco 
wyższej zawartości popiołu (75,3%) i niższej zawartości 
siarki (0,45%). Wyraźnie duży jest wychód produktu po-
średniego (19,3%) ponad dwukrotnie wyższy niż w próbie 
badawczej nr I. Zawartość siarki jest na podobnym 
poziomie (0,65%). Natomiast spada zawartość popiołu 
(22,7%). Mniejszy jest wychód koncentratu (73,6%) przy 
nieco mniejszej zawartości popiołu (12,5%). 

W próbie badawczej nr III przyjęto kąt nachylenia 
8,5°. Otrzymano odpad o mniejszym wychodzie (5,8%) 
niż w pozostałych badaniach, o podobnej zawartości po-
piołu (75,6%) i wyższej zawartości siarki (0,57%). 

Ponieważ wzbogacano klasę 25-0 mm układ od-
pylania ułowił znaczną ilość pyłu. Pył ten zawiera 
12,7% popiołu i wartość opałową 29 602 kJ/kg. Pył 

Tabela 8. Wyniki oznaczeń parametrów produktów rozdziału klasy ziarnowej 25–6 mm – próba badawcza nr I 

Próba badawcza nr I – klasy ziarnowej 25–6 mm 

Produkt Wr
t [%] Wa [%] Popiół  

Ar [%] 
Wartość opałowa 

Qr
i [kJ/kg] 

Siarka całkowita 
Sr

c [%] 
Wychód [%] 

Nadawa 5,8 0,8 28,15 22 761 0,64 100,0 

Koncentrat 4,8 0,6 19,8 25 847 0,63 83,2 

Produkt pośredni 2,2 0,8 56,6 12 052 0,50 8,4 

Odpad 1,6 0,8 82,2 3 004 0,87 8,4 

Wydajność procesu 4 Mg/h 

Próba badawcza nr II – klasy ziarnowej 25–6 mm 
Nadawa 6,6 1,0 26,4 22 800 0,61 100,0 

Koncentrat 6,9 1,1 18,8 25 411 0,62 79,5 

Produkt pośredni 2,9 0,6 40,0 18 634 0,63 12,8 

Odpad 2,0 1,0 82,1 2 773 0,48 7,7 

Wydajność procesu 4 Mg/h 
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ten, wyeliminowany z układu przeróbki mechanicznej 
dzięki wydzieleniu go w procesie deshalingu, jest pro-
duktem energetycznym. Wydaje się, że nie powinno 
się go kierować do flotacji aby nie wprowadzać tak 
drobnych ziaren do układu mokrego wzbogacania 
i układu gospodarki wodno-mułowej. 

Przeprowadzone badania pokazują możliwość su-
chego odkamieniania klasy ziarnowej 25–0 mm. Pro-
dukty odpadowe posiadają zbliżoną zawartość popiołu 
(73,5–75,6%) i niską zawartość siarki (0,45–0,57%). 
Im większy kąt pochylenia płyty roboczej tym niższy 
jest wychód odpadów. Zmienny jest również wychód 
produktu pośredniego (największy przy pochyleniu 
6,5°). Zawartość popiołu w produkcie pośrednim waha 
się w granicach od 22,7 do 27,5%, a zawartość siarki 
występuje na podobnym poziomie (0,64–0,66%). 

Wykonana seria badań pokazuje, że jest możliwe 
odkamienianie urobku także klasy 25–0 mm. Zauwa-
żalny jest wpływ kąta pochylenia płyty roboczej. 
W warunkach przemysłowych kąt pochylenia będzie 
musiał być dobrany doświadczalnie. 
 
6. Podsumowanie i wnioski 

1. Celem badań było sprawdzenie możliwości suchego 
odkamienianie urobku węgla koksowego przed skie-
rowaniem go do procesów mokrego wzbogacania. 

2. Proces odkamieniania (deshalingu) węgla koksowego 
na powietrznych stołach koncentracyjnych nie ma na 
celu pozyskanie koncentratów, a jedynie usunięcie 
możliwie największej ilości skały płonnej. 

3. Usunięcie skały płonnej (kamienia) zmniejsza obcią-
żenie osadzarek, a także częściowo flotacji. Pozwala 
też na zmniejszenie obciążenia układu gospodarki 
wodno-mułowej. 

4. Badaniom poddano węgiel z jednej z kopalń Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej S.A. 

5. Wzbogacano trzy klasy ziarnowe: 50–25 mm, 
25–6 mm i 25–0 mm. 

6. Wszystkie próby potwierdziły możliwość usuwania 
części skały płonnej. W klasie ziarnowej 50–25 mm 
usunięto (w zależności od parametrów technicznych) 
całość lub 41,50% frakcji +2,0 g/cm3. W klasie ziar-
nowej 25–6 mm usunięto ok. 27% frakcji +2,0 g/cm3, 
natomiast w klasie ziarnowej 25–0 mm usunięto ok. 
47% frakcji +2,0 g/cm3. 

7. Wydzielone odpady stanowiły w zasadzie czyste ziar-
na kamienia, potwierdzając możliwość prowadzenia 
procesu deshalingu dla badanego urobku węgla kok-
sowego. 

8. Wydzielone produkty pośrednie posiadają parametry 
jakościowe kwalifikujące je jako produkt energe-
tyczny lub po skruszeniu mogą być skierowane do 
procesów mokrego wzbogacania w celu odzyskania 
ziaren węglowych (produktu handlowego). 

9. Otrzymane koncentraty posiadają zbyt dużą zawar-
tość popiołu aby mogły być produktem handlowym 
węgla koksowego. Koncentraty te będą musiały być 
wzbogacane metodami mokrymi. 

10. Ilość wydzielonych odpadów zależeć będzie od 
ich ilości w poszczególnych klasach ziarnowych, 
a także od ustalenia technicznych parametrów 
stołów koncentracyjnych. 

11. Badania chińskie potwierdziły, że dokładność 
rozdziału na powietrznych stołach koncentracyj-
nych jest niewielka. Teoretyczne rozproszenie 
prawdopodobne będzie wynosiło Ep>0,2. 

12. Mała dokładność rozdziału jest znaną cechą pro-
cesów wzbogacania powietrznego. Znany jest fakt, 
że im mniej gęsty jest ośrodek rozdziału tym 
mniejsza jest dokładność. 

13. Duże rozproszenie prawdopodobne powietrznych 
stołów koncentracyjnych skutkuje tym, że gęstość 
rozdziału powinna być w granicach 2,0–2,2 g/cm3. 
Przy rozdziale w tej gęstości nie ma możliwości 
usunięcia całej ilości skały płonnej. Można też, w za-
leżności od ustalonych parametrów technicznych 
wydzielić całość odpadów. Odbywać się to będzie 
jednak kosztem jakości produktów pośrednich. 

14. Badania pokazały, że technologicznie jest moż-
liwy deshaling węgli koksowych (w literaturze 
światowej podawane są tylko przykłady desha-
lingu węgli energetycznych). 

15. Wdrożenie deshalingu w zakładach przeróbki wę-
gla koksowego może być trudne ze względów 
technicznych. Proces ten powinien być umie-
szczony po węźle klasyfikacji (wydzielenie od-
powiednich klas ziarnowych), a przed węzłem 
wzbogacania. W istniejących zakładach zabudo-
wanie węzła suchej separacji będzie możliwe 
tylko tam, gdzie istnieje odpowiednia przestrzeń 
mieszcząca przemysłowy stół koncentracyjny. 

16. Deshaling klasy ziarnowej, w której znajdują się 
bardzo drobne ziarna jest korzystny ze względu 
na istniejący w tych instalacjach proces odpylania 
nadawy. Wydzielenie suchego pyłu pozwala na 
usunięcie tej klasy ziarnowej z mokrych pro-
cesów wzbogacania (osadzarki, flotacja). Pozwoli 
to również na uproszczenie gospodarki wodno-
mułowej. 

17. Zastosowanie deshalingu rozważane być może dla 
urobku węgla koksowego zawierającego znaczne 
ilości ziarn skały płonnej. Przy małej ilości zanie-
czyszczenia kamieniem proces może być nieopła-
calny. 

18. O wdrożeniu procesu deshalingu zadecyduje ra-
chunek ekonomiczny opłacalności wydzielania 
kamienia (skały płonnej) przed procesami właści-
wego wzbogacania węgla koksowego. Rachunek 
ten wykraczał poza zakres niniejszej pracy. 

19. Badania prowadzone przy zmiennych regulowanych 
parametrach technicznych stołu potwierdziły zale-
cenia producenta o konieczności doświadczalnego 
ustalenia tych parametrów w celu uzyskania najko-
rzystniejszych rezultatów deshalingu. 

20. Zrealizowana praca omówiona w niniejszym arty-
kule pokazała możliwość w miarę skutecznego 
odkamieniania urobku węgla koksowego w bada-
nych klasach ziarnowych. 

 
Praca wykonana w ramach projektu kluczowego 

nr POIG.01.01.02-24-017/08 „Inteligentna koksownia 
spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki” 
dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 
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Streszczenie 
Nowoczesne powietrzne stoły koncentracyjne pozwalają na usuwanie skały płonnej z urobku węgla. Proces 
rozdziału następuje w przedziale 2,0–2,2 g/cm3 gęstości ziaren nadawy. Usuwana jest większa część ziaren 
kamienia przy czym do odpadów nie trafiają ziarna węglowe. Teoretyczne rozproszenie prawdopodobne 
procesu jest równe Ep = 0,2. W artykule porównano ilości frakcji odpadowych w nadawie do ilości 
rzeczywiście usuniętych ziaren kamienia w procesie suchego odkamieniania badanych klas ziarnowych urobku. 
Określono, na tej podstawie, skuteczność deshalingu (odkamieniania) urobku węgla koksowego. Praca została 
wykonana w ramach etapu „Badania nowych technik wzbogacania węgla” projektu badawczego „Inteligentna 
koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki”. 

 
1. Wprowadzenie 

W ramach projektu badawczego „Inteligentna kok-
sownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej 
techniki" realizowany jest temat badawczy „Badanie 
nowych technik wzbogacania węgla”. Zakres badań te-
matu obejmuje analizę możliwości odkamieniania węgli 
koksowych przy wykorzystaniu powietrznych stołów 
koncentracyjnych. 

Wzbogacanie w ośrodku powietrznym jest stosun-
kowo mało dokładne. Z tego też względu powietrzne 
stoły koncentracyjne wykorzystuje się najczęściej do 
usunięcia możliwie dużej ilości skały płonnej. Proces 
rozdziału odbywa się więc w przedziale gęstości 2,0–
2,2 g/cm3. Według badań producentów stołów [7] do-
kładność rozdziału w tym przedziale gęstości określo-
na rozproszeniem prawdopodobnym wynosi Ep= 0,2. 

W ramach realizowanego tematu badawczego do-
tyczącego deshalingu (odkamieniania) Centrum Go-
spodarki Odpadami i Zarządzania Środowiskowego 
IMBiGS, przy współpracy Jastrzębskiej Spółki Wę-
glowej S.A. i Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, 
przeprowadziło badania możliwości odkamieniania 
węgla koksowego jednej z kopalń JSW SA [6], [8]. 
Wyniki badań przedstawiono w pracy [3]. W niniej-
szym artykule zajęto się problemem skuteczności od-
kamieniania badanego węgla koksowego. 
 
2. Problem oceny skuteczności odkamieniania 

Proces wydzielania kamienia na powietrznych 
stołach koncentracyjnych [1–5] odbywa się, jak już 
wcześniej wspomniano, w obrębie ziaren odpadowych, 
czyli w przedziale gęstości powyżej 2,0 g/cm3. Prak-
tycznie nie ma możliwości określenia gęstości rozdzia-
łu w takim przedziale. Wiadomo, że aby określić 
rzeczywistą gęstość rozdziału należy otrzymywane 

produkty rozdzielić na wąskie frakcje gęstościowe i na 
ich podstawie wykreślić krzywą rozdziału, w której 
rzędna 50% pokaże gęstość rozdziału. Rzędne 25% 
i 75% krzywej rozdziału określają rozproszenie praw-
dopodobne. Niestety rozdział na frakcje gęstościowe 
produktów odpadowych wymagałby przygotowania 
cieczy ciężkich o wysokich gęstościach. Dwuchlorek 
cynku daje możliwości uzyskania cieczy o gęstości nie 
większej niż 2,0 g/cm3 (i to już przy dużej lepkości 
cieczy). Z tego też względu określenie dokładności 
wzbogacania prowadzonego w obrębie frakcji odpado-
wej nie jest możliwe bez zastosowania drogich cieczy 
ciężkich jednorodnych. 

Do oceny skuteczności wzbogacania przyjęto me-
todę uproszczoną. Założono, że do produktu odpado-
wego trafiają wyłącznie ziarna skały płonnej o gęstości 
powyżej 2,0 g/cm3. Niestety w trakcie projektowania 
badań nie przewidziano kontrolnego wydzielania 
w cieczach ciężkich tych ziaren z produktów separacji. 
Z tego też względu w niniejszym artykule przeana-
lizowano uzyski popiołu w odpadach. Uzysk jest pro-
centową ilością popiołu w odpadach w stosunku do 
całkowitej ilości popiołu w badanych klasach ziarno-
wych (50–25, 25–6, 25–0 mm). Uzyski te nazwano 
umownie skutecznością odkamieniania. 
 
3. Analiza densymetryczna urobku węglowego 

Węgiel koksowy przeznaczony do badań odkamie-
niania pochodził z jednej z kopalń Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej. Pobraną próbę węgla surowego stanowiła 
klasa ziarnowa 150–0 mm. Z klasy tej wydzielono na 
drodze przesiewania węższe klasy ziarnowe 50–25, 
25–6; 25–0 mm. Z każdej klasy ziarnowej pobrano 
próbki do analizy densymetrycznej, wydzielając frak-
cje w przedziale gęstości 1,3–2,0 g/cm.3 W tabeli 1 ze-
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stawiono wyniki rozdziału (wychód, zawartość popio-
łu). Pełne dane analizy densymetrycznej pokazano 
i omówiono w pracy [3]. 

Umownie przyjęto, że odpadem będzie frakcja 
o gęstości powyżej 2,0 g/cm3. W zakładach przerób-
czych wzbogacających węgiel do odpadów trafiają też 
ziarna o gęstości poniżej 2,0 g/cm3. Ale ponieważ na 
powietrznych stołach koncentracyjnych ziarna kamie-
nia wydziela się przy gęstościach powyżej 2,0 g/cm3 
można umownie przyjąć, że interesować się będziemy 
uzyskami popiołu we frakcji + 2,0 g/cm3. 

Uzysk popiołu w odpadach z analizy densyme-
trycznej klasy ziarnowej 50–25 mm wynosi 54,04% – 
[(17,83 × 81,98) : (100 × 27,05)] × 100. 

Uzysk popiołu w odpadach z analizy densyme-
trycznej klasy ziarnowej 25–6 mm wynosi 64,75% – 
[(26,06 × 82,83) : (100 × 33,82)] × 100. 

Przyjmując, że uzysk jest umowną skutecznością 
odkamieniania, to skuteczność usuwania popiołu 
w laboratoryjnych cieczach ciężkich wynosi: 

– klasa ziarnowa 50–25 mm – 54,04%, 
– klasa ziarnowa 25–6 mm – 64,75%, 
– klasa ziarnowa 25–1 mm – 54,76%. 

 
W dalszej części niniejszego artykułu do powyższych 

wielkości porównywana będzie skuteczność odkamienia-
nia badanych klas na powietrznym stole koncentracyjnym. 
Pamiętać jednak należy, że dokładność rozdziału w la-
boratoryjnych cieczach ciężkich jest największa (może być 
traktowana jako wzorzec rozdziału). W warunkach prze-
mysłowych wzbogacanie w cieczach ciężkich zawiesino-

wych jest mniej dokładne, w ośrodku wodnym (osadzarki) 
jest jeszcze mniej dokładne, a najmniej dokładne jest 
wzbogacanie powietrzne. 
 
4. Skuteczność odkamieniania klasy ziarnowej 

50–25 mm 
Do badań odkamieniania pobrano dwie próby róż-

niące się zawartością popiołu (o większej i mniejszej 
ilości kamienia – ocenianą wzrokowo). W Próbie I za-
wartość popiołu wynosiła 28,5%, w Próbie II – 37,8%. 
Jest sprawą oczywistą, że analizy densymetryczne obu 
prób będą różnić się wychodami (wpływ dużego wy-
chodu frakcji + 2,0 g/cm3). Zawartości popiołu w po-
szczególnych frakcjach powinny być zbliżone. 

Na powietrznym stole koncentracyjnym rozdzielo-
no nadawę na trzy produkty: odpady, produkt pośredni 
i koncentrat. Rezultaty rozdziału zestawiono w tabeli 2. 
 
4.1. Omówienie wyników Próby I 

Odpady zawierały 79,1% popiołu, przy wychodzie 
7,4%), tak więc ilość popiołu w tym produkcie wy-
niosła 585,34 jednostek (79,1 × 7,4). 

W nadawie ilość popiołu wynosiła 2 850 jedno-
stek (28,5 × 100). 

W wyniku odkamieniania usunięto więc 20,54% 
całkowitej ilości popiołu w nadawie. 

Skuteczność odkamieniania klasy ziarnowej 50–25 
mm poddanej (Próba I) rozdziałowi na powietrznym stole 
koncentracyjnym można przyjąć na poziomie 20,54%. 

W porównaniu ze skutecznością odkamieniania 
(frakcja + 2,0 g/m3) w laboratoryjnych cieczach cięż-

Tabela 1, Analiza densymetryczna trzech klas ziarnowych badanego węgla koksowego 

Klasa ziarnowa 50–25 mm Klasa ziarnowa 25–6 mm Klasa ziarnowa 25–1 mm 
Frakcja 

gęstościowa wychód zawartość 
popiołu wychód zawartość 

popiołu wychód zawartość 
popiołu 

[g/cm3] γ [%] A [%] γ [%] A [%] γ [%] A [%] 

<1,3 46,12 2,31 37,35 2,07 51,14 2,18 

1,3–1,4 7,11 19,67 6,41 11,03 7,30 10,84 

1,4–1,5 7,87 20,59 5,94 19,62 8,56 18,20 

1,5–1,6 6,28 27,89 6,70 24,79 5,36 25,31 

1,6–1,7 6,09 35,48 6,11 31,58 5,57 32,06 

1,7–1,8 3,18 43,69 4,88 40,84 3,69 44,76 

1,8–2,0 5,52 55,26 6,55 53,49 3,33 54,51 

>2,0 17,83 81,98 26,06 82,83 15,05 80,94 

Nadawa 100,00 27,05 100,00 33,32 100,00 22,25 

 

Tabela 2, Wyniki odkamieniania klasy ziarnowej 50–25 mm 

Próba I Próba II 
Produkt wychód  

γ [%] 
zawartość popiołu  

A [%] 
wychód  
γ [%] 

zawartość popiołu  
A [%] 

Nadawa 100,0 28,5 100,0 37,8 

Odpad 7,4 79,1 37,1 65,0 

Produkt pośredni 10,1 61,8 13,5 33,3 

Koncentrat 82,5 19,9 49,4 18,5 
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kich, gdzie wynosiła 54,04%, skuteczność powietrzne-
go odkamieniania jest 2,6 razy mniejsza. 

Porównanie tych wyników jest w zasadzie po-
prawne, gdyż zawartość popiołu w nadawie skie-
rowanej do analizy densymetrycznej wynosiła 27,05%, 
a w badanej Próbie I nadawa zawierała 28,5% popiołu. 
Obie próby są bardzo do siebie podobne. 
 
4.2. Omówienie wyników Próby II 

Próba II różni się zarówno od Próby I, jak i próby 
dla której wykonano analizę densymetryczną. Próba II 
zawierała, o czym już powyżej napisano, większą ilość 
skały płonnej (frakcji odpadowej). Zawartość popiołu 
wynosiła w nadawie 37,8%. Z tego też względu re-
zultaty otrzymane w wyniku odkamieniania Próby II 
nie będą porównywane z Próbą I i z próbą pobraną do 
analizy densymetrycznej. 

Odpady II Próby zawierały 65% popiołu przy 
wychodzie 37,1%, tak więc ilość popiołu w tej próbie 
wynosiła 2 411,5 jednostek (65 × 37,1). 

W nadawie ilość popiołu wynosiła 3 780 jedno-
stek (37,8 × 100). 

W wyniku odkamieniania usunięto więc 63,8% 
całkowitej ilości popiołu w nadawie. 

Skuteczność odkamieniania Próby II klasy ziarno-
wej 50–25 mm na powietrznym stole koncentracyjnym 
wyniosła 63,8%. Wynik ten jest rezultatem bardzo 
dużej ilości skały płonnej w nadawie. 
 
4.3. Podsumowanie 

Przeprowadzone badania odkamieniania klasy ziar-
nowej 50–25 mm pokazały, że na powietrznych stołach 
koncentracyjnych możliwe jest usunięcie od 20–64% 
całkowitej ilości popiołu znajdującej się w nadawie. 
Ilość usuniętego popiołu zależy od ilości skały płonnej 
w nadawie. Produkt odpadowy zawiera w zasadzie 
czyste ziarna kamienia (Próba I) lub też częściowo także 
zrosty węglowo-kamienne (Próba II.) Ocena taka oparta 
jest na zawartości popiołu w odpadach (odpowiednio 
79,1% i 65%). 

Powietrzne stoły koncentracyjne zastosowane do 
wydzielania kamienia z klasy 50–25 mm nie pozwalają 
na równoczesne otrzymanie koncentratu handlowego 
węgla koksowego. Koncentraty badanych prób zawie-
rały 19,9% i 18,5% popiołu i ze względu na wysoką 
zawartość popiołu poddawane będą musiały być dal-
szemu wzbogacaniu metodami mokrymi. 

Porównując wyniki uzyskane na powietrznym stole 
koncentracyjnym z wynikami laboratoryjnego rozdziału 
w cieczach ciężkich można stwierdzić (z pewnym przy-

bliżeniem), że skuteczność (uzysk) rozdziału na stole 
jest około 2,6 razy mniejsza niż w warunkach labora-
toryjnych. Interesujące byłoby przeprowadzenie takiej 
porównawczej analizy z przemysłowym mokrym wzbo-
gacaniem grawitacyjnym tej klasy ziarnowej. 
 
5. Skuteczność odkamieniania klasy ziarnowej 

25–6 mm 
Doniesienia literaturowe pokazują, że proces roz-

działu na powietrznych stołach koncentracyjnych prze-
biega dokładniej, gdy ilość ziarn poniżej 6 mm nie jest 
zbyt duża [7]. Przeprowadzono dwie próby odkamie-
niania nadawy pozbawionej ziaren poniżej 6 mm, zmniej-
szając kąt poprzecznego pochylenia płyty roboczej. 
W pierwszej serii badań kąt ten wynosi 5°, a w drugiej 8°. 
Materiał badawczy zawierał stosunkowo niedużą zawar-
tość skały płonnej. Wychód frakcji + 2,0 g/cm3 wynosił, 
dla próby pobranej do analizy densymetrycznej, 26,06%. 
Zawartość popiołu w tej frakcji wynosiła 82,83% – jest to 
czysta skała płonna (tabela 1). Wyniki rozdziału nadawy 
na stole koncentracyjnym zestawiono w tabeli 3. 
 
5.1. Omówienie wyników Próby I 

Zawartość popiołu w Próbie I była niższa niż 
w próbie przekazanej do analizy densymetrycznej 
i wynosiła 28,2 %. Próby pobierane były w warunkach 
polowych i z tego względu ich średnie zawartości 
popiołu nieco się różniły. 

Wydzielone odpady zawierały 82,2% popiołu, 
a więc były to praktycznie ziarna czystej skały płon-
nej, wychód odpadów wynosił 8,4%. 

W nadawie ilość popiołu wynosiła 2 820 jedno-
stek (28,2 × 100). 

W odpadach ilość jednostek popiołu wyniosła 
690,48 (82 × 8,4). 

W wyniku odkamieniania usunięto więc 24,49% 
całkowitej ilości popiołu w nadawie. 

Skuteczność odkamieniania Próby I klasy ziarnowej 
25–6 mm na powietrznym stole koncentracyjnym wy-
niosła 24,49%). Przyjmując, z pewnym stosunkowo du-
żym uproszczeniem, że Próba I i próba skierowana do 
analizy densymetrycznej są zbliżone do siebie (różnica 
zawartości popiołu wynosiła 5,12%), można stwierdzić, 
że skuteczność odkamieniania na powietrznym stole 
koncentracyjnym jest 2,65 razy mniejsza w porównaniu 
do laboratoryjnego rozdziału w cieczach ciężkich. 
 

5.2. Omówienie wyników Próby II 
Zawartość popiołu w Próbie II była również 

niższa w próbie pobranej do analizy densymetrycznej 

Tabela 3, Wyniki odkamieniania klasy ziarnowej 25–6 mm 

Próba I Próba II 
Produkt wychód  

γ [%] 
zawartość popiołu  

A [%] 
wychód  
γ [%] 

zawartość popiołu  
A [%] 

Nadawa 100,0 28,2 100,0 26,4 

Odpad 8,4 82,2 7,7 82,1 

Produkt pośredni 8,4 56,6 12,8 40,0 

Koncentrat 83,2 1 9 ,8  79,5 18,8 
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i wynosiła 26,4%. Spowodowane było to pobieraniem 
prób w warunkach polowych. 

Rezultaty odkamieniania przedstawiają się nastę-
pująco: 

– wydzielone odpady zawierały 82,1% popiołu przy 
wychodzie 7,7%, 

– w nadawie ilość popiołu wynosiła 2 640 jedno-
stek (26,4 × 100), 

– w odpadach ilość jednostek popiołu wynosiła 
632,17 (82,1 × 7,7), 

– w wyniku odkamieniania usunięto więc 23,95% cał-
kowitej ilości popiołu znajdującej się w nadawie. 

 
Przyjmując uproszczone założenie zbliżonych charak-

terystyk Próby II do roby pobranej do analizy densyme-
trycznej można porównując odpady wyciągnąć wniosek, 
że powietrzne wzbogacanie na stole koncentracyjnym jest 
2,7 razy gorsze od laboratoryjnego rozdziału węgla w cie-
czach ciężkich. 
 
5.3. Podsumowanie 

Przeprowadzone dwie próby odkamieniania urob-
ku klasy ziarnowej 5-6 mm pokazały zbliżone rezul-
taty. Kąty podchylenia płyty roboczej pozwoliły uzys-
kać koncentrat Próby II o zawartości popiołu o 1% 
niższej niż przy Próbie I i o 3,7% niższym wychodzie. 
Zawartości popiołu w odpadach są porównywalne, 
wychody różnią się o 0,7%. Produkty pośrednie różnią 
się aż o 16,6% wartości popiołu, a wychody o 4,4%. 

Pamiętać należy, że powietrzne stoły koncentracyj-
ne stosowane są do wydzielania z urobku kamienia. Dla 
takiego celu reguluje się parametry techniczne stołu. 

Przeprowadzone badania wykazały, że z urobku klasy 
25–6 mm można usunąć około 25% ziaren skały płonnej. 

 
6. Skuteczność odkamieniania klasy ziarnowej 

25–0 mm 
W celach porównawczych przeprowadzono bada-

nia odkamieniania klasy ziarnowej 25–0 mm. Donie-
sienia literaturowe [7] pokazują, że można proces od-
kamieniania prowadzić także przy udziale w nadawie 

ziaren bardzo drobnych. Podaje się, że wówczas na 
proces rozdziału ma wpływ kąt poprzecznego nachy-
lenia płyty roboczej. Przeprowadzono badania próby 
przy kątach nachylenia 5°, 6,5° i 8,5°. 

Wykonano także analizę densymetryczną usuwając, 
w elu jej przeprowadzenia, ziarna poniżej 1 mm. Ilość 
klasy ziarnowej 1–0 mm nadawie 25–0 mm była stosun-
kowo duża i wynosiła 39,57%, a zawartość w niej popiołu 
kształtowała się na poziomie 13,39% (tabela 4). Były to 
więc ziarna o prawdopodobnej gęstości poniżej 1,5 g/cm3. 
W warunkach laboratoryjnego rozdziału w roztworze dwu-
chlorku cynku nie ma, ze względu na lepkość, możliwości 
rozdziału klasy 1–0 mm na frakcje gęstościowe. 

Analiza densymetryczna klasy ziarnowej 25–l mm 
(tabela 1) pokazała, że w materiale dominują ziarna 
o niskiej gęstości. Frakcje przyjęte jako odpadowe po-
siadają wychód 15,05%) i zawartość popiołu 80,94%. 
Są to praktycznie ziarna czystej skały płonnej. 

Jeżeli uwzględnić sumę klas ziarnowych 25–1 i 1–0 
mm to średnia zawartość popiołu w nadawie kierowanej 
do odkamieniania wynosi 18,74% (tabela 4). Porównu-
jąc tą wielkość do zawartości popiołu w trzech próbach 
wydzielonych do badań odkamieniania klasy ziarnowej 
25–0 mm łatwo zauważyć, że zawartość popiołu w tych 
próbach jest zbliżona do średniej zawartości popiołu 
pokazanej w tabeli 5. Różnice w granicach 1% wynikają 
z dokładności pobierania prób i dokładności analiz che-
micznych. 

Rezultaty odkamieniania klasy ziarnowej 25–0 mm 
zestawiono w tabeli 5. 
 
6.1. Omówienie wyników przeprowadzonych prób 

Ze względu na stosunkowo małe różnice w zawartości 
popiołu w nadawie trzech prób (odpowiednio: 18,8%; 
19,9%; 17,8%, a także nieduże różnice w zawartości po-
piołu w odpadach (73,5%; 75,3%; 75,6) analizę skutecz-
ności odkamieniania pokazano w bardziej uproszczony 
sposób niż poprzednio badanych klas ziarnowych. 

Ilości popiołu w nadawach wynosiły: Próba I – 
1 880 jednostek, Próba II – 1 990 jednostek, Próba III 
– 1 780 jednostek. 

Tabela 4. Wyniki podziału klasy ziarnowej 25–0 mm (wydzielenie ziaren poniżej 1 mm) 

Klasa ziarnowa,  
[mm] 

Wychód,  
γ [%] 

Zawartość popiołu,  
A [%] 

25–1 60,43 22,25 

1–0 39,57 13,39 

Suma / średnia 100,00 18,74 

 
Tabela 5. Wyniki odkamieniania klasy ziarnowej 25–0 mm 

Próba I Próba II Próba III 

Produkt Wychód,  
γ [%] 

Zawartość 
popiołu,  
A [%] 

Wychód,  
γ [%] 

Zawartość 
popiołu,  
A [%] 

Wychód,  
γ [%] 

Zawartość 
popiołu,  
A [%] 

Nadawa 100,0 18,8 100,0 19,9 100,0 17,8 

Odpad 7,3 73,5 7,1 75,3 5,8 75,6 

Produkt pośredni 9,3 27,5 19,3 22,7 16,8 27,0 

Koncentrat 82,4 13,0 73,6 12,5 77,4 12,2 
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W odpadach ilości popiołu wynosiły: Próba I – 
536,55 jednostek, Próba II – 534,63 jednostki, Próba 
III – 438,48 jednostek. 

W wyniku odkamieniania usunięto w stosunku do 
całkowitej ilości popiołu w nadawach – w Próbie I – 
28,01% ilości popiołu, w Próbie II – 26,87% ilości 
popiołu a w Próbie III – 26,63% ilości popiołu. 

Przyjmując omówione już powyżej uproszczenie 
można przyjąć, że skuteczność odkamieniania klasy ziar-
nowej 25–0 mm kształtuje się odpowiednio: 28,01%; 
26,87%, 26,63%. 

W porównaniu do skuteczności odkamieniania 
w cieczach ciężkich w warunkach laboratoryjnych sku-
teczność odkamieniania na powietrznym stole koncen-
tracyjnym jest odpowiednio: Próba I – 1,96, Próba II – 
2,04, Próba III – 2,06 razy mniejsza. 
 
7. Wnioski 
1. Przeprowadzone badania odkamieniania urobku wę-

gla koksowego wykazały, że istnieje możliwość 
zmniejszenia ilości frakcji odpadowych metodą roz-
działu na powietrznym stole koncentracyjnym. Ocenę 
skuteczności odkamieniania oparto na uzyskach po-
piołu w wydzielonych odpadach. Uzyski te porównano 
z uzyskami (skutecznościami) otrzymanymi w wyniku 
rozdziału w cieczach ciężkich. 

2. Odkamieniając klasę ziarnową 50–25 mm możliwe 
jest usunięcie od 20 do 64% całkowitej ilości popiołu 
zawartej w nadawie. Zależeć to będzie od udziału 
skały płonnej w nadawie. Im większa jest ilość skały 
płonnej tym więcej odpadów można usunąć. Badania 
prowadzono na dwóch próbach znacznie różniących 
się ilością frakcji odpadowych (powyżej 2,0 g/cm3.) 

3. Odkamieniając klasę ziarnową 25–6 mm możliwe 
jest usunięcie 23,95 do 24,49% całkowitej ilości 
popiołu w nadawie. 

4. Odkamieniając klasę ziarnową 25–0 mm możliwe 
jest usunięcie od 26,63 do 28,01%) całkowitej ilo-
ści popiołu zawartej w nadawie. 

5. Porównując uzyski frakcji odpadowych otrzymanych 
w wyniku rozdziału w laboratoryjnych cieczach cięż-
kich z rezultatami uzyskanymi na powietrznym stole 
koncentracyjnym skuteczność odkamieniania: 

– klasy ziarnowej 50–25 mm jest 2,6 razy mniejsza, 
– klasy ziarnowej 25–6 mm jest 2,65 razy mniejsza, 
– klasy ziarnowej 25–0 mm jest około 2 razy mniejsza. 

 
6. Przeprowadzone badania skuteczności odkamienia-

nia na powietrznym stole koncentracyjnym potwier-
dziły konieczność regulowania pracy stołu, dobie-
rając jego parametry techniczne do właściwości 
technologicznych węgli surowych. Tu trzeba dodać, 
że producenci powietrznych stołów koncentracyj-
nych zalecają dokonywania takich regulacji przez 
oddelegowanie własnych pracowników. Stwierdzają 

też, że regulacja taka może trwać kilkanaście dni. 
Prawdopodobnie rezultaty uzyskiwane przy opty-
malnych warunkach prowadzenia procesu mogą być 
korzystniejsze. 
 
Praca wykonana w ramach projektu kluczowego 

nr POIG.01.01.02-24-017/08 „Inteligentna koksownia 
spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki” 
dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 
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Streszczenie 
Nowa generacja powietrznych stołów koncentracyjnych pozwala na usuwanie części kamienia z urobku 
węglowego. Eliminuje się w ten sposób dotychczasowe mokre metody wzbogacania w osadzarkach lub w 
cieczach ciężkich. Unika się w ten sposób konieczność prowadzenia gospodarki wodno-mułowej. Obniża się 
koszty inwestycyjne i operacyjne. 

 
 

Urobek węgla kamiennego wydobyty szybami na 
powierzchnię rzadko posiada parametry jakościowe 
odpowiadające użytkownikowi końcowemu, którymi 
są elektrownie, elektrociepłownie, sektor komunalny, 
itd.. Z tego też względu usuwa się z niego zanie-
czyszczenia w postaci skały płonnej, zrostów węglowo 
– kamiennych, pirytu, itp. Usuwanie zanieczyszczeń 
prowadzone jest w zakładach przeróbki mechanicznej 
węgla i nazywane jest wzbogacaniem węgla. 

Procesy wzbogacania prowadzone mogą być 
w ośrodku powietrznym, wodnym lub w cieczach cięż-
kich. W Polsce wydzielenie skały płonnej (kamienia), 
jako niepożądanego składnika urobku węgla kamien-
nego, odbywa się głównie w procesach mokrych. I tak 
dla klas ziarnowych 200–20 mm stosuje się głównie 
płuczki z cieczą ciężką, dla klas 20–0,5 mm płuczki 
osadzarkowe miałowe, natomiast w przypadku klas 
ziarnowych w zakresie 0,5–0 mm stosuje wzbogacanie 
flotacyjne (dla węgli koksowych, rzadziej energetycz-
nych) [1]. 

Mokre procesy wzbogacania generują znaczne 
ilości odpadów w postaci mułów węglowych i wiążą 
się z koniecznością prowadzenia tzw. gospodarki 
wodno-mułowej. Część najdrobniejszych ziaren znaj-
duje się w urobku węglowym a część powstaje na 
skutek kruszenia węgla transportowanego w kolejnych 
układach przeróbczych. Mieszanina mułów (węgiel 
i łupki) może być poddana procesowi wzbogacania 
flotacyjnego. Dotyczy to jednak praktycznie tylko wę-
gli koksowych. W przypadku przeróbki węgla energe-
tycznego mieszanina mułów wyprowadzana jest poza 
zakład przeróbczy i najczęściej składowana w osadni-
kach ziemnych. 

Po sedymentacji zagęszczone muły węglowe, jeżeli 
posiadają stosunkowo niską zawartość popiołu, mogą 
być wykorzystane wprost lub poprzez proces granu-
lowania jako składnik mieszanek energetycznych. 
Natomiast w przypadkach gdy są bardzo zapopielone 
ich możliwości gospodarczego wykorzystania są ogra-
niczone. W ramach realizacji projektu rozwojowego Nr 
N R09 006 06/2009 pn. „Identyfikacja potencjału ener-
getycznego depozytów mułów węglowych w bilansie 
paliwowym kraju oraz strategia rozwoju technologicz-

nego w zakresie ich wykorzystania” [2], prowadzono 
działania mające na celu inwentaryzację osadników 
depozytów mułów węglowych oraz opracowano tech-
nologie ich gospodarczego wykorzystania. Przeprowa-
dzona inwentaryzacja wykazała, że w zbadanym środo-
wisku znajduje się ponad 16,5 mln Mg depozytów 
mułów węglowych, które poprzez zastosowanie odpo-
wiednich technologii mogą być gospodarczo wykorzy-
stane nie tylko jako  surowiec dla energetyki ale także 
jako np. materiał geoinżynieryjny. 

Należy jednak podkreślić, że większość terenów, 
na których deponowane były w ubiegłym stuleciu 
muły węglowe uległa przeobrażeniom antropogenicz-
nym, co uniemożliwia eksploatację i gospodarcze wy-
korzystanie znajdujących się tam mułów węglowych 
[3],[4]. 

Równoległym problemem do zagospodarowania 
mułów węglowych jest oczyszczanie wód popłuczko-
wych pochodzących z mokrych procesów wzbogaca-
nia lub odsączonych po sedymentacji mułów węglo-
wych. Część oczyszczonych wód popłuczkowych 
wraca do obiegu w zakładzie przeróbczym; część 
z nich odprowadzana jest jednak do cieków po-
wierzchniowych powodując ich zanieczyszczenie. Pro-
blemy oczyszczania wód popłuczkowych z zakładów 
przeróbczych były przedmiotem wielu prac badaw-
czych czego wynikiem było wdrożenie stosunkowo 
kosztownych metod ich oczyszczania. 

Wymagania, co do jakości węgla energetycznego 
stają się w obecnym czasie coraz ostrzejsze. Związane 
to jest z koniecznością poprawy sprawności operacji 
pozyskania energii a także z koniecznością ograni-
czenia emisji polutantów w zakładach wytwarzania 
energii. Konieczne stało się więc głębokie wzboga-
canie urobku węglowego. Procesy głębokiego wzbo-
gacania urobku węglowego są jednak wysoce koszto-
twórcze i muszą być uwzględnione w cenie rynkowej 
węgla handlowego. W obecnej sytuacji rynkowej 
producenci węgla handlowego ustalają jego cenę tak 
aby pokryła ona w całości koszty jego wytworzenia. 
Inaczej zakłady górnicze staną się przedsiębiorstwami 
deficytowymi co w gospodarce rynkowej nie może 
mieć miejsca. 
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Wysokie ceny węgla skutkują wysokimi cenami 
produktów finalnych u użytkowników węgla. Znane są 
konflikty na tym tle pomiędzy producentami i użyt-
kownikami węgla, którzy żądają obniżenia tych cen. 
To złożony problem i w niniejszym artykule nie będzie 
on rozpatrywany. 

Powstaje więc pytanie czy można obniżyć koszty 
przeróbki mechanicznej węgla. Okazuje się, że tak. 
Można zmienić filozofię wzbogacania węgla poprzez 
zastosowanie procesów suchego wzbogacania jako 
alternatywę lub koniunkcję do obecnie stosowanych 
procesów wzbogacania na mokro. 

Od początku XXI wieku karierę robi w świecie 
suche odkamienianie urobku węglowego przy pomocy 
tzw. powietrznych stołów koncentracyjnych. Urządzenia 
te są znane już około od stu lat i były stosowane w USĄ, 
Niemczech, Francji, Belgii i innych krajach, a także 
w Polsce od 1929 roku. Niestety urządzenia te, wyko-
rzystywane do produkcji czystych koncentratów wę-
glowych, były bardzo mało dokładne. Skutkowało to 
znacznymi stratami węgla w odpadach lub zanieczysz-
czaniem skałą płonną węglowych produktów handlo-
wych. Z tego też względu stosowane w ubiegłych latach 
powietrzne stoły koncentracyjne zostały wycofane z prze-
mysłowego stosowania. Spowodowane to było także fak-
tem dynamicznego rozwoju metod wzbogacania urobku 
węglowego na mokro z wykorzystaniem cieczy ciężkich, 
osadzarek itp. urządzeń. Metody wzbogacania na mokro 
niosły i niosą nadal duże zagrożenia dla środowiska, 
o czym wspomniano na wstępie. 

Przełom nastąpił kilka lat temu gdy zmieniono 
w Chinach podejście do wzbogacania urobku węglo-
wego. Tamtejsi specjaliści uznali, że nie jest najważ-
niejsze otrzymywanie wysokiej jakości koncentratów 
węglowych a znalezienie metody usunięcia z urobku 
węglowego jak największej ilości skały płonnej (prze-
rostów kamiennych, pirytów, łupków). Równocześnie 
chodziło o zmniejszenie kosztów przeróbki węgla. 
Opracowano i testowano przez kilka lat nową inno-
wacyjną konstrukcję powietrznych stołów koncentra-
cyjnych. Zmieniono rozwiązania mechaniczne, zasto-

sowano inną perforowaną płytę roboczą, w inny 
sposób ulistwiono tą płytę, poprawiono sposób poda-
wania nadawy i odbioru produktów, dodano instalację 
odpylania, itp. 

Chińskie powietrzne stoły koncentracyjne spotka-
ły się z dużym zainteresowaniem w USA (zakupiono 
licencje), Indiach, Turcji, RPA, Australii i Mongolii. 
Doświadczenia ruchowe tych krajów prezentowane na 
licznych kongresach naukowych [9] oraz pozytywne 
wyniki odkamieniania przeprowadzone w Chinach dla 
nadawy węgla energetycznego pochodzącego z jednej 
polskich kopalń skłoniły Instytut Mechanizacji Bu-
downictwa i Górnictwa Skalnego – Centrum Gospo-
darki Odpadami i Zarządzania Środowiskowego do 
zakupu tego typu urządzenia produkowanego przez 
firmę Tangashan Shenzon Machinery Co Ltd.  

Instytut zakupił powietrzny stół koncentracyjny, 
typu FGX – 1 o wydajności max. 10 Mg/h. Należy tu 
dodać, że wspomniana firma produkuje cały typo-
szereg tych urządzeń o wydajności od 10 Mg/h do 
1000 Mg/h [6]. Na fot. 1. zaprezentowano instalacje 
do suchego odkamieniania węgla kamiennego Insty-
tutu wyposażoną w powietrzny stół koncentracyjny 
typu FGX-1. 

Od początku 2013 r. powietrzny stół koncentra-
cyjny typu FGX-1, pierwsze tego typu urządzenie 
w Unii Europejskiej, jest wykorzystywany do badań 
i prób przemysłowych odkamieniania urobku węglo-
wego z kilku krajowych kopalń. Prowadzone są również 
równolegle badania nad wpływem poszczególnych 
zmiennych parametrów pracy stołu na efektywność pro-
cesu. Uzyskiwane wyniki są bardzo obiecujące. 

W dużym uproszczeniu odkamienianie urobku wę-
glowego przebiega w poniżej opisany sposób: Nadawa 
surowego węgla jest podawana poprzez wibrujący za-
silacz na stół roboczy. Pod stołem znajduje się kilka 
komór powietrznych zasilanych przez wentylator odśrod-
kowy. Zawirowane powietrze przechodzi przez otwory 
w stole tworząc wznoszący prąd powietrza. W strumieniu 
tym tworzy się złoże fluidalne, w którym powstają wa-
runki do skrępowanego opadania ziaren w zależności od 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 1. Stanowisko badawcze powietrznego stołu koncentracyjnego typu FGX-1 
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ich wielkości i gęstości. Z uwagi na to, że powietrzny stół 
koncentracyjny pochylony jest w kierunku poprzecznym, 
materiał o małej gęstości znajdujący się na powierzchni 
złoża fluidalnego ma tendencję do przesuwania się po tej 
powierzchni i spadania w sposób ciągły, pod wpływem sił 
grawitacji, poprzez przegrodę usytuowaną na brzegu 
stołu (tzw. przesypem węgla wzbogaconego). Materiał 
o wyższej gęstości koncentruje się w dolnej części złoża 
fluidalnego i przesuwa się w kierunku wylotu odpadów, 
poprzez płytę kierującą do zsypu odpadów [7], [8]. 

W zależności od rodzaju nadawy i sposobu usta-
wienia urządzenia może być wytwarzanych wiele 
rodzajów produktów dostosowanych do wymogów 
użytkowników. Regulację procesu rozdziału dobiera 
się w zależności od charakterystyk poszczególnych 
węgli. Jest to zadanie dość złożone, ale można eks-
perymentalnie dobrać warunki (ilość powietrza, kąty 
pochylenia płyty roboczej, sposób odbioru produktów) 

gwarantujące uzyskiwanie najkorzystniejszych jako-
ściowo produktów. 

Mając na uwadze ochronę środowiska przed za-
pyleniem – stół przykryty jest zadaszeniem wraz z za-
budowanym odpylaczem, gdzie utrzymywane jest pod-
ciśnienie. Zgodnie z danymi podawanymi przez pro-
ducenta 75% zapylonego powietrza cyrkuluje w obiegu 
zamkniętym, tzn. za pomocą wentylatora przechodzi 
przez odpylacz cyklonowy i jest powtórnie używane. 
Natomiast 25% powietrza po odpyleniu przez odpylacz 
workowy, ze sprawnością 99,5% uchodzi do atmosfery. 
W ten sposób urządzenie spełnia surowe wymogi stan-
dardów ochrony środowiska. Szkic powietrznego stołu 
koncentracyjnego typu FGX-1 pokazuje rys. 1. [5], [6] 
natomiast na fot 2. przedstawiono widok rozdzielanych 
na płycie roboczej produktów. 

Zaletą powietrznych stołów koncentracyjnych typu 
FGX-1 są niskie koszty inwestycyjne. Stanowią one od 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Szkic powietrznego stołu koncentracyjnego FGX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 2. Rozdział produktów na powietrznym stole koncentracyjnym typu FGX- 1 
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1/5 do 1/10 wartości nakładów dla mokrego sposobu 
wzbogacania. Natomiast koszty operacyjne stanowią 
1/3 do 1/4 kosztów operacyjnych występujących przy 
metodach mokrego wzbogacania węgla [7]. 

Niskie koszty wzbogacania, prosta technologia, 
brak gospodarki wodno-mułowej, skuteczne uławianie 
pyłów powodują ogromne zainteresowanie tymi urzą-
dzeniami. Literatura podaje, że już działa ponad 1800 
tych instalacji w świecie. Odkamieniają surowy urobek 
węglowy także w Brazylii, Indonezji, Kazachstanie, 
Iranie, Rosji, Ukrainie, Korei, Wietnamie i Filipinach. 
W niektórych z tych krajów są dopiero testowane w ce-
lu stwierdzenia ich przydatności dla wzbogacania urob-
ku o lokalnej charakterystyce technologicznej węgli. 

W Polsce są jeszcze mało znane, jesteśmy na 
etapie popularyzacji tych urządzeń, prezentując otrzy-
mane z wykorzystaniem metody suchej separacji re-
zultaty wzbogacania. 

Reasumując można stwierdzić, że zastosowanie 
technologii suchej separacji w polskich warunkach 
pozwoli uzyskać wymierne efekty ekologiczne i eko-
nomiczne, z których najistotniejsze to: 

– odkamienianie (usunięcie skały płonnej) i odsiar-
czanie energetycznych surowców mineralnych, 

– odzysk substancji energetycznej z odpadów zde-
ponowanych w środowisku, 

– ograniczenie kosztów związanych z produkcją 
energetycznych sortymentów handlowych i tym 
samym zwiększenie konkurencyjności sektora 
paliwowego na rynku europejskim i światowym, 

– poprawa sprawności przemian termicznych w sek-
torze energetycznym, co przełoży się na redukcję 
emisji CO2 i SO2 oraz zmniejszenie ilości wytwa-
rzanych przez ten sektor odpadów, 

– efektywniejsze wykorzystanie wytwarzanych 
w tym rozwiązaniu technologicznym produktów 
odpadowych w jako substytutu kruszyw natural-
nych w pracach drogowych i inżynieryjnych oraz 
jako materiału do wypełniania pustek poeksplo-
atacyjnych. 

 
Prowadzone w Centrum Gospodarki Odpadami 

i Zarządzania Środowiskowego IMBiGS badania nad 
suchym odkamienianiem urobku węglowego pokazały, 
że metoda ta daje pozytywne rezultaty [8]. Badania 
pozwoliły na dokonanie pewnych modyfikacji tech-
nicznych urządzenia FGX-1 dostosowując powietrzny 
stół koncentracyjny do charakterystyk technologicz-
nych polskich energetycznych węgli kamiennych. Suk-
cesy umożliwiły złożenie aplikacji w konkursie: The 

Belgian and International Trade Fair for Technological 
Innovation, Brussels Eureka, gdzie nasz projekt pn.: 
Environmentally-friendly method of enriching mineral 
materials and business use of obtained waste products 
uzyskał w listopadzie 2013 r. złoty medal z wyróż-
nieniem. 
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